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 مَدمٜ

 .احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل

  وبًد: 

ـ أحُٚم افهالة ظ -أهيٚ افَٚرئ -بغ يديؽافذي ؾٓذا اجلزء 

سٓؾ حتك يَ  :ى، شٗال وجقابدم صقرة ؾتٚو بهٍٜ ظٚمٜ، جًُِتف

 ع آشتٍٚدة مْف.ِِ ى  ظذ ادُ 

  ُٝ بًد  ،مـ أؿقال افًِامء دم ادسٚئؾ ح فدي  ج  رَ ؾٔٓٚ مٚ تَ  وؿد افتزم

جرًيٚ ظذ ضريَتل دم ظرض  -واحلّد هلل رب افًٚدغ -بحٞ إدفٜ

َٔ َّٔس  ادسٚئؾ بهقرة مُ  ـُ ة ف  .إٓتٍٚع هبٚ إن صٚء اهلل تًٚػ ؾ  سٓؾ ظذ 

 .واهلل وراء ؿهد افسبٔؾ 
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 .واحلّد هلل رب افًٚدغ

 ك ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وصحبفٚرِ ؿ وبَ ِ  افِٓؿ وَش  ؾ  وَص  

 .أمجًغ

 أمحد بـ حمّقد آل رجٛ /وـتبف ببْٕٚف: افبٚحٞ

 .صٍر فًٚم أفػ وأربًاِمئٜ وأربًغ مـ هجرة افْبل  29

 م(.2108ـ ٕقؾّزـ 7) ربًٚءادقاؾؼ طٓر يقم إ

 بّديْٜ ادْهقرة ـ دؿِٜٓٔ ـ مك

 10552537621واتس:    10120263228هٚتػ: 
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 مٚ مًْك افهالة دم افٌِٜ وافؼع؟ :0س

 .افدظٚء :مـ أبرز مًٕٚٔٓٚ دم افٌِٜ ج:

تّٝ ختُ اتحٝ بٚفتُبر، وؾتُ ا ،دم افؼع: ؾٓل ظبٚدة مٍروضٜ أمٚ 

 ددة.بٚفتسِٔؿ، وهل ذات أؾًٚل خمهقصٜ دم أوؿٚت حم

قُر ٍتٚح افهالة مِ »: مٚ صحٜ حديٞ: 2س ُٓ ، وحتريّٓٚ افتُبر، افىُّ

 ؟شوحتِِٔٓٚ افتسِٔؿ

 ج: دم ـؾ ضرؿف مَٚل.

 ؿ تٚرك افهالة؟ُْ ُح مٚ  :3س

َُ َخ آو .َفس  ٍَ ؿقل يُ  :ن فًِِامءؾٔف ؿقٓ ج:  وإول أطٓر. .رهٍ  ر ُي

ـ يؼبقن اخلّقر مَ ة وٕٚاق وافزمـ افّسُّ  َذر ًِؿ تٚرك افهالة إٔف فُـ فَٔ 

 رات.د  َخ ادُ  ويتًَٚضقن

  مـ ذر  افهالة تٚرك ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: 

 (.4/042ْير جٚمع ادسٚئؾ). يُ افًِامء بٚتٍٚق وافزاين افسٚرق

 م؟دِ ـ ترك افهالة فسْقات، ثؿ َٕ هْع مَ مٚذا يَ  :4س

 .يًٍِٓٚ هلل تقبٜ صٚدؿٜ مـ هذه افُبرة افتل ـٚنإػ اج: ظِٔف أن يتقب 

يـ اهلل ويَيض هذه افهِقات افتل ترـٓٚ )وهذا ؿقل مجٚهر افًِامء( ؾَد  

 ٛ ادتّٔس فف.َس أن ُيَٙ، وظـ ـٍٜٔٔ افَوٚء ؾبَح  ّؼ َح أَ 
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 اـٕٚٝ فف ٕقرً  افهالة( :)أي ـ حٚؾظ ظِٔٓٚمَ »مٚ صحٜ حديٞ:  :5س

ؾرظقن  ، وـٚن معًٕٚوٓ برهٚ اـ مل حيٚؾظ ظِٔٓٚ مل تُـ فف ٕقرً ومَ  .ٚوبرهًٕٚ 

 ؟شػَِ بـ َخ  َبّ وهٚمٚن وأُ 

 .ضًٔػ اإلشْٚدحديٞ  ج:

وردت مجِٜ مـ إحٚديٞ ؾٔٓٚ افْٓل ظـ تنبٔؽ إصٚبع ظْد  :6س

 ودم ادسجد، ؾام مدى صحتٓٚ؟ هٚب إػ ادسجدافذ  

 .مْف رء ٓ يهح ظـ رشقل اهلل  ـؾ مٚ ورد دم هذا افبٚب ج:

 إذا»: ؿٚل ، افْبل أن مٚفؽ، بـ إٔس ظـ: مٚ صحٜ هذا احلديٞ: 7س

 ؿقة وٓ حقل ٓ اهلل، ظذ تقـِٝ ،اهلل شؿٚب) :ؾَٚل بٔتف مـ افرجؾ جرَ َخ 

َٝ هُ : حْٔئذٍ  يَٚل: ؿٚل ،(بٚهلل إٓ ـُ  ،دي َٝ و َٝ ووُ  ،ٍٔ وتْحك ظْف  !ؿٔ

ـُ  يدِ هُ  ؿد برجؾ فؽ ـٔػ: رآَخ  صٔىٚن فف ؾَٔقل ،افنٔىٚن  لٍِ و

 ؟ش؟!لؿِ ووُ 

 ج: هذا حديٞ ضًٔػ.

 الة اجلامظٜ؟مٚ حُؿ ص :8س

ٓ صؽ أن صالة اجلامظٜ أؾوؾ مـ صالة افٍرض بسبع وظؼيـ  ج:

 َّ  .ت ظذ ٍٕسف موٚظٍٜ افثقابق  ك صالة اجلامظٜ ؾَد ؾَ رَ ـ تَ درجٜ، ؾ
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وذهٛ ؿقم إػ  .ْٜ مٗـدةؿد ذهٛ مجٓقر افًِامء إػ أن صالة اجلامظٜ ُش و

 (بدايٜ ادجتٓد)وإير إن صئٝ  .وؿقل اجلّٓقر أصح .وجقهبٚ

(0/051.) 

 ادٗذن افهالة؟ متك يَقم افْٚس إذا أؿٚم :9س

ِػ اختَ  ؿـ ثَ ، ومِ فٔس دم ادسٖفٜ حديٞ صحٔح ظـ رشقل اهلل  ج:

  .افًِامء ظذ ظدة أؿقال

وافيٚهر أن إمر واشع، وادٓؿ أن يَػ ادسِؿ مستقًيٚ دم افهػ ظْدمٚ 

 .ؼع اإلمٚم دم تُبرة اإلحراميَ 

 مل ؾ٘ين افهالة، تَٚم حغ افْٚس ؿٔٚم وأمٚ: (قضٖاد)ؿٚل اإلمٚم مٚفؽ دم  

 ؾ٘ن :افْٚس ضٚؿٜ ؿدر ظذ ذفؽ أرى أين إٓ فف، يَٚم بحد ذفؽ دم أشّع

 .واحد ـرجؾ يُقٕقا أن يستىًٔقن وٓ واخلٍٔػ، افثَٔؾ مْٓؿ

 ـٔػ ٕحدد افَبِٜ؟ :01س

ـ مـ خالل أهؾ ادًرؾٜ واخلزة، أو مـ خالل افبقصِٜ إذا ـٚن مَ  ج:

 ومـ أهؾ افتخهص. ايستخدمٓٚ خبرً 

 هؾ يهح آظتامد ظذ افتقؿٔٝ افذي دم افتَقيؿ؟ :00س

  ثَٚت أهؾ خزة.غـ وضًقه مسًِّٕؿ، يهح آظتامد ظِٔف مٚ دام مَ  ج:

 ؼع دم افهالة؟إلمٚم أن يًٍِف ؿبؾ أن يَ فمٚ افذي يْبٌل  :02س

 ؿِٔاًل  ظِٔف أن يٖمر ادٖمقمغ بتسقيٜ افهٍقف، وأن يسيٞ ج:
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 ى.ق  َس حتك تُ  

 ؟دم صالة افٍريوٜ ؿ اشتَبٚل افَبُِْٜ مٚ ُح  :03س

 !ؾرض بال خالف ج:

 فرَ ظَ  أو يًٚيْٓٚ دـ ؾرض هلٚ افَبِٜ اشتَبٚل أن واتٍَقاؿٚل ابـ حزم:  

ًٍ  وٓ ٚبً ٚرِ حُم  يُـ مل مٚ ،دٓئِٓٚ  .ٚخٚئ

 ؿ اشتَبٚل افَبِٜ دم صالة افْٚؾِٜ؟ُْ : مٚ ُح 04س

 ـٚن رشقل اهلل يٞ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ؿٚل: حلد ؛ٓ جيٛج: 

، ويقتر ظِٔٓٚ، ؽر إٔف ٓ يهع فَ ج  قَ بؾ أي وجف تَ ح ظذ افراحِٜ ؿِ ب  َس يُ 

 .ظِٔٓٚ ادُتقبٜ

 ؿ افَٔٚم دم افهالة؟ُْ مٚ ُح  :05س

 .بال خالف ،افَٔٚم دم صالة افٍريوٜ ؾرض فَِٚدر ظِٔف ج:

ِ  مٚ تّٔس فف، وٓ يُ  َٛس ؾٔهع َح  ،وأمٚ افًٚجز ظـ افَٔٚم  ػ اهلل ًٍٕسٚ إٓ ُ

 .شًٓٚوُ 

، وفُـ ثقابف  ؿٚدًرا ـ يهع افْٚؾِٜ، ؾٔجقز فف اجلِقس وفق ـٚنوأمٚ مَ  

ـام جٚء مرؾقًظٚ ظْد افبخٚري دم  :ظذ افْهػ مـ ثقاب افَٚئؿ

 (.0005صحٔحف)
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 ؿ اجلٓر هبٚ؟ُْ ُح مٚ و ؟ؿ افْٜٔ دم افهالةُْ ُح مٚ  :06س

 .ٚ دم صحٜ افهالةاتٍؼ افًِامء ظذ ـقهنٚ ذضً  أمٚ افْٜٔ ؾَد ج:

 ، ؾّحِٓٚ افَِٛ.ظـ رشقل اهلل  درِ ؾِؿ يَ  ،أمٚ افتٍِظ هبٚ 

 ؟ٝ ظـ اإلمٚم افنٚؾًل إٔف جٓر بٚفْٜٔبَ هؾ ثَ  :07س

 ؟فُٔػ ُيقج  ؾٝ بَ وفق ثَ  

دخؾ إذا أراد أن يَ  -رمحف اهلل  -ـٚن افنٚؾًل ؾَد  ذفؽ، فٝ ظْبَ ثَ  ًٕؿ، ج:

اهلل  ،ٚ ؾرض اهلل ظز وجؾمٗديً  ،ٚ فبٔٝ اهللًٓ قج  شؿ اهلل، مُ ٚؿٚل: بدم افهالة 

 .(0) أـز

 -وفَد صذ،  ي حمّدْد ي هَ ْد خر اهلَ  :وظـ تقجٔف هذا، ؾَْقل 

بسْد صحٔح  فد ظْرِ ومل يَ  ،ٓف افهِقاتآ -صِقات رب وشالمف ظِٔف

 مـ صحٚبتف ًِؿ هذا ظـ أحدإٔف جٓر بٚفْٜٔ دم صالة واحدة، وٓ َٕ 

 افُرام.

 رؾع ادهع يديف ظْد تُبرة اإلحرام؟هؾ يَ   :08س

 وهذا متٍؼ ظِٔف. ،ستحٛ فف ذفؽ فثبقتف ظـ رشقل اهلل ًٕؿ، يُ   ج:

 ، أو حذو أضراف أذٕٔف.بٔف)ـتٍٔف(ُِ ْْ و مَ ْذ ويُقن افرؾع َح 

 

                                                      

 الربيع ثنا زيمة،خ   ابن أخربنا  :حيث قال (313) (ادقرئ ابن معجم)انظر  (1)

 ....(الشافعي كان): قال
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 هؾ صح دظٚء يَٚل ظْد دخقل ادسجد؟ :09س

 ادسجد أحدـؿ ؾدخ إذا»  :ٝ دم صحٔح مسِؿ ؿقفف بَ ثَ  ،ًٕؿ ج:

 إين افِٓؿ): ؾَِٔؾ خرج وإذا ،(رمحتؽ أبقاب يل اؾتح افِٓؿ): ؾَِٔؾ

 .ش(ؾوِؽ مـ أشٖفؽ

 ثبٝ مـ ـؾ افقجقه.ؾال تَ  ،دم أول هذا افدظٚء أمٚ افهالة ظذ افْبل 

 جِف افّْٔك أو افّٔسى؟دخؾ ادهع ادسجد برِ هؾ يَ  :21س

 .ـَس ء َح فُؾ ر كإذ افّْٔ ك:دخؾ بٚفّْٔيَ  أختٚر أن ج:

 ثبٝ.ؾال يَ  ك،دخؾ ادسجد برجِف افّْٔـٚن يَ مـ إٔف  يوِ رُ أمٚ مٚ  

 ؿ تسقيٜ افهٍقف؟ُْ مٚ ُح  :20س

 .تسقيٜ افهٍقف أمر مستحٛ ج:

ستحٛ فإلمٚم أن يٖمر افْٚس بتسقيٜ افهٍقف، ويْتير ثقاين حتك ؾُٔ   

 ى.ق  َس تُ 

إن اهلل »حلديٞ:  :ـ ظذ يّغ افهػ أؾوؾ مـ ظذ يسٚرههؾ مَ  :22س

 ؟شقن ظذ مٔٚمـ افهٍقفُِّ َه ومالئُتف يُ 

 وهذا احلديٞ ضًٔػ ؽر ثٚبٝ. .يّغ افهػ ـٔسٚره ج:

 ؟ع  صخص وؿع دم بحر ؾُٔػ ُيَه  :23س

 فُـ ظذ ـؾ حٚل أؿقل وبٚهلل افتقؾٔؼ: !!هذه مسٖفٜ اؾساضٜٔ ج:
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يرـع ٓ و ، ويَرأ افٍٚحتُٜز  يٌّْس دم ادٚء بْٜٔ افقضقء ؾذاك وضقءه، ويُ 

 برأشف ؾَط. ءٓ يسجد إٓ إيامو

مىرت افسامء، وٓ شبٔؾ دم مُٚن مًغ، وأَ  أصخٚص يًِّقن :24س

أمٚمٓؿ إٓ افهالة دم ادٚء وافىغ، ؾٓؾ هلؿ رخهٜ دم اإليامء بٚفرأس أو 

خيرجقا إػ مُٚن  كحت نأو يْتيرو ؟دم ادٚء وافىغ نويسجدو نقُِّ َه يُ 

 ٕئػ وإن خرج افقؿٝ؟

قا ويسجدوا دم ادٚء وافىغ، ُِّ َه وؿٝ افهالة شٔخرج ؾُِٔ  إن ـٚن ج:

 د دم ادٚء وافىغ.َج ؾَد َش  وفٔسقا بٖؾوؾ مـ رشقل اهلل 

 ـؿ مرة يرؾع ادهع يديف دم افهالة؟ :25س

 ِػ دم افرابع:مقاضع، واختُ  ٜع إيدي دم ثالثؾَ رْ تُ  ج:

 ًٓ  ف بغ افًِامء.وهذا بال خال .تُبرة اإلحرام دظْ ناافٔد عؾَ رْ : تُ أو

 إذا يديف يرؾع ـٚن اهلل رشقل أن افًِؿ أهؾ خيتِػ مل ؿٚل ابـ ادْذر: 

 .(0) افهالة اؾتتح

 إػ أضرافأو  (افُتٍغبغ )ُِ ْْ ادَ  إػ ن مدودة إصٚبع اع افٔدؾَ رْ وتُ 

  .إذٕغ

دم حديٞ ثٚبٝ،  ظـ رشقل اهلل  ن ؾال أظِّفوأمٚ مس صحّتل إُذُ 

 ًٍؾ.تُ ؾال 

                                                      

 .(6/ 2) (افًِامء مذاهٛ ظذ اإلذاف)انظر  (1)
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 :ًٚٔ  .ؾَد ثبٝ هذا ظـ رشقل اهلل :ن فِرـقعاع افٔدؾَ رْ تُ ثٕٚ

 ؾٕٚمر دم ذفؽ واشع. : ؿبؾ افتُبر فِرـقع أو بًده أو أثْٚءهامًٓؾَ شقاء رَ 

ٝ هذا ظـ رشقل اهللبَ ؾَد ثَ  ،ن بًد افرؾع مـ افرـقعاع افٔدؾَ رْ ثٚفًثٚ: تُ 

. 

 :ٚ ًً رؾع افٔديـ  -)فثبقت اخلز مـ ظدمف( وهذا ادقضع ؾٔف خالف-راب

 بًد افَٔٚم مـ افتنٓد إول.

 دم دخؾ إذا ـٚن ظّر ابـ أن ٕٚؾع، ظـ (:739)(صحٔح افبخٚري)ؾٍل 

 دـ اهلل شّع): ؿٚل وإذا يديف، عؾَ رَ  رـع وإذا يديف، ورؾع ز  ـَ  افهالة

 ظّر ابـ ذفؽ عؾَ ورَ  ،.يديف عؾَ رَ  افرـًتغ مـ ؿٚم وإذا يديف، عؾَ رَ  ،(محده

  . اهلل ٕبل إػ

 .حٍص بـ ظّر بـ اهلل دْٔ بَ ظُ د هبذه افروايٜ ر  ٍَ : تَ وؿٚل بًض احلٍٚظ

 ضًٍٜٔ ٓ تهح. (يديف رؾع افرـًتغ مـ ؿٚم وإذا)ؾزيٚدة: 

 هق مقؿقف ظذ ابـ ظّر. :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ 

 .(2/222)فِحٚؾظ ابـ حجر وإير ؾتح افبٚري

َّ  :أمحد()ؿِٝ  ِف ؾك رَ ـ تَ ومَ  .ِف وجفؾًد افتنٓد إول بـ رؾع يديف ؾ

ٚ وتَ ومَ  .وجف ًٕ ٚ رَ ـ ؾًؾ ذفؽ أحٔٚ ًٕ  ِف وجف.ؾك أحٔٚ
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 رؾع افنخص يديف دم هذه ادقاضع؟ؿ افهالة إذا مل يَ ُْ : مٚ ُح 26س

َّ ٕن رؾع افٔديـ ُش  :ج: افهالة صحٔحٜ ِٓٚ ؾٓق ًَ ـ ؾَ ْٜ مستحبٜ، ؾ

 .ْٜ مـ شْـ افرشقل ـٓٚ ؾال يٖثؿ وفُْف ُيالم فسـف ُش رَ ـ تَ ومَ  ،مثٚب

 ة؟ْس ؿ افسُّ ُْ مٚ ُح  :27س

ستف أمٚ ادٖمقم ؾُس  .ادٍْردوْٜ مستحبٜ ظْد مجٚهر افًِامء، فإلمٚم ُش  ج:

 ة دـ خٍِف.ْس ُش 

ٔ  سة تُقن ظّقًدا أوافسُّ  أو  ...ٚو حٚئًىٚ أو صجرة، أو خنبٜ ؿٚئّٜ أو ـرش

 ٕحق ذفؽ. 

ٚمف أم طّ ُخ ؾَِٔ  ،سةإذا مل جيد افنخص ُش  :بًض افًِامء يَقفقن :28س

 سة فف؟ٚ ؾٓق ُش ى  َخ 

حديٞ  -سة مـ ادُّـ أن تُقن بٚخلطاحلديٞ افقارد دم أن افسُّ  ج:

 ضًٔػ.

هؾ مقضع افسجقد،  ؟ؾٖيـ يُقن بكه ،إذا وؿػ ادهع فِهالة :29س

 أو إػ إمٚم؟ 

ثبٝ ظـ بؾ إػ إمٚم، ؾُؾ حديٞ ؾٔف أن افْير مقضع افسجقد ٓ يَ  ج:

 .افْبل 

ادٓؿ أٓ يْنٌؾ  ،إن ادهع فف أن يْير دم أي مُٚن :لوفَٚئؾ أن يَق 

 بٚفْير ظـ اخلنقع، فُـ ٓ يْير إػ افسامء فِْٓل افقارد ظـ ذفؽ.
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 افثقري وؿٚل .بِتفؿِ  أمٚم ادهع ٕير يُقن :مٚفؽ ؿٚل ؿٚل ابـ ظبد افز:

 إػ ٕيره يُقن أن ستحٛيُ  :حل بـ واحلسـ وافنٚؾًل حٍْٜٔ وأبق

( مقضع إػ) افَٔٚم دم ْيريَ  :افَٚيض يؽَذ  لوؿٚ .شجقده مقضع

 ؿًقده ودم ،إٍٔف إػ افسجقد ودم ،ؿدمٔف مقضع إػ افرـقع ودم ،افسجقد

  .حجره إػ

 .(0)افْير دم بقاجٛ وفٔس ،أثر بف ثبٝيَ  مل حتديد ـِف هذا :ظّر أبق ؿٚل

 :ـٚن يْير أمٚمف دم افهالة ؿ أدفٜ ـثرة تٍٔد إٔف وثَ  :أمحد()ؿِٝ 

: ؿٚل ظْٓام اهلل ريض ظبٚس بـ اهلل ظبدظـ  ( افهحٔحغ)مٚ دم  ٓٚ:مْ 

 اهلل، رشقل يٚ: ؿٚفقا ؾهذ، ، اهلل رشقل ظٓد ظذ افنّس خسٍٝ

َٝ  رأيْٚك ثؿ مَٚمؽ، دم ٚصٔئً  تْٚوفٝ رأيْٚك ُٝ أُ  إين: »ؿٚل !!تًًُُ  ري

ُٝ  اجلْٜ، ِٝ َِ بَ  مٚ مْف ٕـِتؿ فأخذتُ  وفق ا،َْقدً ظُ  مْٓٚ ؾتْٚوف  .شٔٚافدٕ ٔ

َؽ  َؾَقل   }وظْدٕٚ ؿقفف تًٚػ:  َٓ َرامِ  ادَْْسِجدِ  َصْىرَ  َوْج  .[049: افبَرة] {احْلَ

 اهلل رشقل أـٚن :ٚبب  خَل  ؿِْٚ: ؿٚل رَّ ًْ مَ  أب ظـمٚ دم افبخٚري:  :ومْٓٚ

: ؿٚل ذاك؟ تًرؾقن ـْتؿ ؿَ بِ : ؿِْٚ .ًٕؿ: ؿٚل وافًك؟ افيٓر دم يَرأ

 .حلٔتف بٚضىراب

 ومٚ مقضًف؟ ؟ٚء آشتٍتٚحمٚ حُؿ دظ :31س

 .ْٜ ظْد مجٚهر افًِامءدظٚء آشتٍتٚح ُش  ج:

                                                      

 .(393/ 07) (افتّٓٔد) إير (1)
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 ومقضًف بًد تُبرة اإلحرام. 

 .ذـر فْٚ بًض أدظٜٔ آشتٍتٚح افثٚبتٜ ظـ رشقل اهلل ا :30س

بغ  ـام بٚظدَت  د بْٔل وبغ خىٚيٚيٚظِ افِٓؿ بَ » مْٓٚ: ،هل ـثرة ج:

ك افثقب إبٔض مـ َ  َْ ٚيٚ ـام يُ ْل مـ اخلىَ  ادؼق وادٌرب، افِٓؿ َٕ 

 .شدافدٕس، افِٓؿ اؽسؾ خىٚيٚي بٚدٚء وافثِٟ وافَزَ 

 .شة وأصٔاًل رَ ُْ ا، وشبحٚن اهلل بُ ا، واحلّد هلل ـثرً اهلل أـز ـبرً »ومْٓٚ: 

 مـ أدظٜٔ آشتٍتٚح هذا افدظٚء: أن هؾ صح ظـ رشقل اهلل  :30س

 ؟(ؽرك إفف وٓ ك،دُّ َج  ػوتًٚ ،اشّؽ تبٚرك ،وبحّدك افِٓؿ شبحٕٚؽ)

 ٓ يهح، بؾ هق ضًٔػ. ج:

: ؿقهلؿ مـ اشٚنرَ بُخ  صالهتؿ افًٚمٜ بف ٍتتحيَ  مٚ أمٚؿٚل ابـ خزيّٜ: 

 ،(ؽرك إفف وٓ ك،دُّ َج  وتًٚػ ،اشّؽ تبٚرك ،وبحّدك افِٓؿ شبحٕٚؽ)

 .(0)بٚحلديٞ ادًرؾٜ أهؾ ظْد  افْبل ظـ ٚثٚبتً  اخزً  هذا دم ًِؿَٕ  ؾال

شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك، تبٚرك اشّؽ، )صح  دظٚء: هؾ  :32س

 ظـ أحد مـ افهحٚبٜ ؟ (ك، وٓ إفف ؽركدُّ وتًٚػ َج 

صحٔح )ـام دم  ظْف، صح ظـ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ،ًٕؿ ج:

 (:مسِؿ

 

                                                      

 .(237/ 0) (خزيّٜ ابـ صحٔح) (1)
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يَقل:  ،دة، أن ظّر بـ اخلىٚب ـٚن جيٓر هبٗٓء افُِامتبْ ظَ  ؾًـ 

 .(ك، وٓ إفف ؽركدُّ  َج شبحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك، تبٚرك اشّؽ، وتًٚػ)

أم ُٕتٍل بدظٚء  ؟: هؾ ٕجّع بغ أـثر مـ دظٚء دم آشتٍتٚح33س

 واحد؟

 د أن افرشقلرِ ج: بؾ تَتك ظذ دظٚء واحد مـ هذه إدظٜٔ، ؾِؿ يَ 

 ع بغ هذه إدظٜٔ ـِٓٚ دم صالة واحدة.مَجَ 

 ؟ومٚ صٌٔتٓٚ ومٚ مقضْٓٚ؟ ؟ؿ آشتًٚذة دم افهالةُْ مٚ ُح  :34س

 .ْٜ ظْد مجٓقر افًِامءآشتًٚذة ُش  :ج

 .ومقضْٓٚ بًد دظٚء آشتٍتٚح وؿبؾ ؿراءة افٍٚحتٜ 

 :أو .أظقذ بٚهلل مـ افنٔىٚن افرجٔؿ :ع أن يَقلهوأمٚ صٌٔتٓٚ ؾِِّ 

 ٚ.أو ؽرمه .أظقذ بٚهلل افسّٔع افًِٔؿ مـ افنٔىٚن افرجٔؿ

 افنخص ؿبؾ ؿراءة افٍٚحتٜ أم ٓ؟ لّ  َس هؾ يُ  :35س

 وهق مذهٛ مجٚهر افًِامء. ،لّ  َس ؿ، يُ ًٕ ج:

  هبٚ؟ِّس هؾ جيٓر اإلمٚم بٚفبسِّٜ أو يُ  :36س

 . هبِّٚس ذهٛ مجٚهر افًِامء إػ إٔف يُ  ج:

 ٓر هبٚ.بْٔام ذهٛ افنٚؾًل إػ إٔف جَي  

 ؾٚفهحٔح أهنٚ تنٓد فِجّٓقر. ،إحٚديٞ افقاردة دم افبٚب أمٚ
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افهحٔح ؾٔٓٚ ؽر سيح، -دم اجلٓر بٚفبسِّٜ ةوـؾ إحٚديٞ افقارد

 وافكيح ؾٔٓٚ ؽر صحٔح.

  بٚفبسِّٜ وٓ جيٓر هبٚ.ِّس ؾٕٚؾوؾ فإلمٚم أن يُ 

 بىؾ صالتف؟هؾ إذا جٓر اإلمٚم بٚفبسِّٜ تَ  :37س

 وفُـ اخلالف  بال ريٛ وٓ صؽ، بؾ هل صحٔحٜ ،بىؾٓ تَ  ج:

 دم إؾوؾ.

 مٚ افقضع افهحٔح فِٔديـ بًد تُبرة اإلحرام؟ :38س

 ظذ افٔد افّٔسى. كقضع افهحٔح أن توع افٔد افّْٔاف ج:

 يوع أن رونمَ ْٗ يُ  افْٚس ـٚن: »ؿٚلريض اهلل ظْف   شًد بـ شٓؾ حلديٞ

أخرجف افبخٚري  شافهالة دم افّٔسى ذراظف ظذ افّْٔك افٔد افرجؾ

(741.) 

 ن حتديًدا بًد وضع افّْٔك ظذ افّٔسى؟اأيـ تقضع افٔد :39س

يهح حديٞ دم حتديد مقضع افٔديـ بًد  ؿؾِإمر دم هذا واشع،  ج:

ؾقق  :وؿٔؾ .حتٝ افهدر :وؿٔؾ .ؾقق افهدر :ؾَٔؾ .تُبرة اإلحرام

 .وـؾ هذه إؿقال فٔس ظِٔٓٚ مستْد صحٔح .حتتٓٚ :وؿٔؾ .ةافّسُّ 

  ِّ ً ـٚن ادهع خُمَ  ؿـ ثَ ؾ يوع افّْٔك ظذ أن ا دم وضع افٔديـ بًد ر 

 .افّٔسى
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 فٍٚحتٜ فإلمٚم وادٖمقم وادٍْرد؟ؿ ؿراءة اُْ مٚ ُح  :41س

ظْد مجٚهر  ،فإلمٚم وادٍْرد ،ؿراءة افٍٚحتٜ رــ مـ أرـٚن افهالة ج:

 افًِامء.

 ًٓ فَراءة افٍٚحتٜ دم افهالة  أمٚ ادٖمقم ؾُٔتٍل بَراءة اإلمٚم إذا مل يًىف جمٚ

 .ويَرأ دم افهالة افّسيٜ اجلٓريٜ. 

 .هلذا بٔٚن تٍهٔعٖٔيت وش هذا هق مٚ أختٚره مـ أؿقاهلؿ، 

حتك يتُّـ ادٖمقم مـ  ؾ يسُٝ اإلمٚم بًد ؿراءة افٍٚحتٜه :40س

 ر؟َخ ؿراءهتٚ هق أ

ُٝ  اإلمٚم  ثبٝ دم شُقتيَ  ج: مل ، دم هذا ادَٚم حديٞ مرؾقع ؾٔام ظِّ

 ِّ  .ٓ يسُٝ ؿـ ثَ ؾ

ويرى وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ ظذ  ،فُـ إن ـٚن صٚؾًل ادذهٛ مثاًل  

 فَراءهتٚ. أن يسـف ٕهػ دؿَٜٔ مثاًل ؾال حرج  ،ادٖمقم

 ؟ ـٚن يسُٝ بًد تُبرة اإلحرام ٝ أن افرشقلبَ هؾ ثَ  :42س

مـ أجؾ دظٚء  :ة اإلحرامبًد تُبر افسُقت     ظْف  ٝبَ ج: ًٕؿ، ثَ 

اإلمٚم مسِؿ  دظْ ،مرؾقًظٚريض اهلل ظْف   هريرة   آشتٍتٚح. ـام رواه أبق 

(598). 
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بٚفَراءة دم افهالة اجلٓريٜ، واإلرسار هبٚ دم ؿ اجلٓر ُْ مٚ ُح  :43س 

 افّسيٜ؟

ن مـ ادٌرب ٚن إوفٔٚاجلٓر دم اجلٓريٜ )وهل صالة افٍجر وافرـًت ج:

وهل افيٓر وافًك وافرـًٜ افثٚفثٜ مـ ( واإلرسار دم افّسيٜ )نٚءوافً

 ْٜ.( ُش ن مـ افًنٚءٚن إخريٚادٌرب ، وافرـًت

ر دم صالة جٓريٜ  أو جٓر دم صالة ن اإلمٚم فق شٓٚ ظـ اجلٓإبحٔٞ 

ْٜ ادتقاترة واإلمجٚع افًّع فُْف ؿد خٚفػ افسُّ  ،ؾهالتف صحٔحٜ، رسيٜ

رضٝ افهالة إػ ؿٔٚم افْٚس فرب مْذ أن ؾُ  ،افذي ظِٔف أمٜ حمّد 

 افًٚدغ.

 ٍٝخُي  ؾٔام واإلخٍٚت ؾٔف، ٓرجُي  ؾٔام اجلٓر أن ظذ واتٍَقاة: ْر بَ ؿٚل ابـ هُ 

ـً  يُقن إٔف إٓ صالتف بىؾتَ  مل ؾٔف ٓرجُي  ؾٔام اإلخٍٚت أو ْٜ،ُش  -ؾٔف  ٚتٚر

 ذفؽ دّ  ًَ تَ  متك إٔف ،مٚفؽ أصحٚب بًض ظـ عىِ ْٔ َِ افىُّ  رواه مٚ إٓ .ْٜفِسُّ 

 .(0)صحٔحٜ افهالة أن مٚفؽ ظـ ادنٓقر وادذهٛ .ؾٚشدة ؾٚفهالة

 

 

 

 

                                                      

 (.003/ 0) (افًِامء إئّٜ اختالف)  (1)
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 ٜ؟( بًد هنٚيٜ افٍٚحتغَ مِ آٓر اإلمٚم وادٖمقم بـ)هؾ جَي  :44س

 .ٓر هبًٕٚؿ، ـالمهٚ جَي  ج:

 ،اهللِو  ؿٚل: إِي ؟( بـ)آِمغَ  ٓرَتْ  وؿد ؿٔؾ فإلمٚم أمحد بـ حْبؾ رمحف اهلل: 

 .(0)ٚماإلمٚم وؽر اإلم

 يٚت بًد افٍٚحتٜ؟آؿ ؿراءة شقرة أو ُْ ُح مٚ  :45س

خٚصٜ دم افرـًتغ إوفٔغ،  ،ؿراءة شقرة بًد افٍٚحتٜ أمر مستحٛج: 

ظذ افْهػ مـ افَراءة دم  افَراءة  ؾِتُـ ،تغ إخرتغوفق ؿرأ دم افرـً

 افرـًتغ إوفٔغ.

ؾجّٓقرهؿ ظذ افَراءة بًد افٍٚحتٜ دم افرـًتغ  ،وظـ أؿقال افًِامء

 ٛ.ْس إوفٔغ ؾَح 

 يٚت؟آـ اـتٍك بٚفٍٚحتٜ ؾَط، ومل يَرأ بًدهٚ شقرة وٓ ؿ مَ ُْ مٚ ُح  :46س

 ج: صالتف صحٔحٜ، فُْف ؿد أشٚء.

 ٕريد ظرًضٚ مقجًزا ٕؿقال افًِامء دم ؿراءة افسقرة بًد افٍٚحتٜ؟ :47س

 افرـًتغ دم َرأيُ  ؾٔام افًِؿ أهؾ اختالف بٚبج: ؿٚل ابـ ادْذر رمحف اهلل: 

 .افًنٚء وافًك افيٓر مـ

 وافًك افيٓر مـ افرـًتغ دم يَرأ ـٚن  اهلل رشقل أن ٝبَ ثَ 

                                                      

 .(58: ص) (حْبؾ بـ أمحد ظِٔٓٚ حِػ افتل ادسٚئؾ) (1)

. 
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 .افُتٚب بٍٚحتٜ ريغإخ ودم وشقرة، افُتٚب بٍٚحتٜ إوفٔغ

 بـ وجٚبر ضٚفٛ، أب بـ ظع :احلديٞ هبذا يَقل ـٚن إٔف ظْف يوِ رُ  ومـ

  .ْر بَ ُج  بـ وشًٔد ،لبًْ وافن   وظىٚء، افبكي، واحلسـ اهلل، ظبد

 .وإشحٚق وأمحد، وافنٚؾًل، وإوزاظل، إٔس، بـ مٚفؽ ؿٚل وبف

 .وحده صذ أو ٚإمٚمً  ـٚن إذا وذفؽ 

 إن إخريغ ودم تّٔس، ومٚ افُتٚب بٍٚحتٜ إوفٔغ دم َرأيَ : ضٚئٍٜ وؿٚفٝ

 .صالتف جٚزت حب  َس يُ  ومل يَرأ مل وإن ح،ب  َش  صٚء وإن ؿرأ صٚء

 .وأصحٚب افرأي افثقري، شٍٔٚن ؿقل هذا 

،  إخريغ ح دمب  ، وَش ٔغيْٚ ظـ ظع بـ أب ضٚفٛ إٔف ؿرأ دم إوفو  وؿد رُ  

 .(0)ًلَخ وبف ؿٚل افْ  

 ـؾ مـ خريغإُ  دم افٍٚحتٜ بًد افسقرة ؿراءة دم واختٍِقاة: ْر بَ ابـ هُ ؿٚل 

 ـ؟َس يُ  هؾ ،ادٌرب مـ وإخرة ربٚظٜٔ،

 دم وؿٚل .ـَس يُ  ٓ: ؿقفغ أحد دم وافنٚؾًل وأمحد ومٚفؽ حٍْٜٔ أبق ؾَٚل

 .(2)ـَس يُ : رأَخ  افَقل

 

                                                      

 .(06/ 2) (افًِامء مذاهٛ ظذ اإلذاف)  (1)

 .(003/ 0) (افًِامء إئّٜ اختالف)   (2)



 تذكري املؤمنني بفتاوى املصلني   

 

23   

 

 ؿراءة تغإخر افرـًتغ دم آختٔٚرؿٚل افَٚيض ابـ ٕك ادٚفُل: 

 .(0)فِنٚؾًل ٚخالؾً  ،وحدهٚ افٍٚحتٜ

 رؾع افٔديـ ؿبؾ افرـقع؟ ٝ ظْف بَ هؾ ثَ : 48س

 .ٝ ذفؽ ظْف بَ ثَ  ،ًٕؿ ج:

 : مٚ افٍُٜٔٔ افهحٔحٜ فِرـقع؟49س

ٚ يديف حٔٚل ـتٍٔف أو ُأذٕٔف، ويْزل فِرـقع  افنخص راؾز  َُ ج: أن يُ  ًً

ٚ يدي ًً  دم رـقظف. ٚف ظذ رـبتٔف، مسقًيٚ طٓره مىّئْ  واض

 :  مٚذا يَقل ادهع دم رـقظف؟51س

، مرة أو مرتغ أو ثالث مرات أو (2)( شبحٚن رب افًئؿيَقل: )ج: 

 أـثر.

ًَئِؿِ  َرب َؽ  بِْٚشؿِ  َؾَسب ْح }: ْٝ فَ زَ َٕ  دٚ : مٚ صحٜ حديٞ:50س  { اْف

 :ْٝ فَ زَ َٕ  ؾِام ،شرـقظُؿ دم اجًِقهٚ»  اهلل رشقل ؿٚل ، [74: افقاؿًٜ]

َْظَذ  َرب َؽ  اْشؿَ  ِح َشب  } ْٕ  ؟ششجقدـؿ دم اجًِقهٚ: »ؿٚل ، [0: إظذ] {ا

 ر.َخ ظّؾ افٍَٓٚء ظِٔف ٓظتبٚرات أُ  ج: ضرؿف ضًٍٜٔ، فُـ

 

                                                      

 .(242/ 0) (اخلالف مسٚئؾ ُٕٝ ظذ اإلذاف) (1)

 (.772أخرجف مسِؿ ) (2)
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: رـقظف دم ؾَٚل أحدـؿ، رـع إذا» : مٚ صحٜ هذا احلديٞ:52س

 وإذا .أدٕٚه وذفؽ رـقظف، تؿ ؾَد مرات، ثالث (افًئؿ رب شبحٚن)

 تؿ ؾَد مرات، ثالث (إظذ رب شبحٚن): قدهشج دم ؾَٚل شجد،

 ؟شأدٕٚه وذفؽ شجقده،

وهلذا مل يتٍؼ افًِامء ظذ ظدد افتسبٔحٚت دم افرـقع  :ج: حديٞ ضًٔػ

 وافسجقد.

: افًِؿ أهؾ ظْد هذا ظذ وافًّؾؿٚل افسمذي ظَٛ إخراج هذا احلديٞ: 

. حٚتتسبٔ ثالث ظـ وافسجقد افرـقع دم افرجؾ َْصيَ  ٓ أن ستحبقنيَ 

 مخس يسبح أن فإلمٚم أشتحٛ: »ؿٚل إٔف ادبٚرك ابـ ظـ يوِ ورُ 

 إشحٚق ؿٚل وهُذا شتسبٔحٚت ثالث خٍِف ـمَ  يدرك فُل :تسبٔحٚت

 .(0)إبراهٔؿ بـ

 مٚذا يَقل افنخص بًد افرؾع مـ افرـقع؟ :53س

 .دافِٓؿ ربْٚ فؽ احلّ :أو .ـ محده، ربْٚ وفؽ احلّددشّع اهلل  يَقل: ج:

 ربْٚ فؽ احلّد. :أو .بْٚ وفؽ احلّدافِٓؿ ر :أو

                                                      

 .(47/ 2) صٚـر /ت (افسمذي شْـ)  (1)
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 :زيد ظذ ؿقففستحٛ فِّهع إمًٚمٚ ـٚن أو مٖمقًمٚ أن يَ : هؾ يُ 54س

 ؟(ربْٚ فؽ احلّد)

وِمؾء ؾء افساموات ربْٚ فؽ احلّد مِ ستحٛ فف أن يَقل: ج: ًٕؿ، يُ 

ؾء مٚ صئٝ مـ رء بًد، أهؾ افثْٚء وادجد، ، ومِ إرض، وِمؾء مٚ بْٔٓام

َٝ افِٓؿ ٓ مٕٚع دٚ أَ  ،ًبد، وـِْٚ فؽ ظبدأحؼ مٚ ؿٚل اف ، وٓ مًىل دٚ ظىٔ

َٝ مَ   .ّد مْؽ اجَل  ّد ، وٓ يٍْع ذا اجَل ًْ

 رؾع ادهع يديف ظْد رؾًف مـ افرـقع؟: هؾ يَ 55س

 .ٝ هذا ظْف بَ ج: ًٕؿ، ؾَد ثَ 

 امبًد افرؾع مـ افرـقع هؾ أضع افٔديـ ظذ افهدر أم أترـٓ :56س

 ؟تغمرشِ

 ؽ واشع، ؾِٔس دم ذفؽ خز صحٔح سيح.إمر دم ذف ج:

 افٔديـ أم افرـبتغ؟ :م ادهع دم افْزول فِسجقدد  ََ أهيام يُ  :57س

 .ثبٝدم هذا افبٚب مجِٜ مـ إحٚديٞ، وـِٓٚ ٓ تهح وٓ تَ  ورد ج:

إذا شجد ر ريض اهلل ظْف ؿٚل: )رأيٝ افْبل ْج مثؾ حديٞ وائؾ بـ ُح  

 رؾع يديف ؿبؾ رـبتٔف(.ضع رـبتٔف ؿبؾ يديف، وإذا هنض و

إذا شجد أحدـؿ ؾال يزك ـام يزك »وخيٚفٍف حديٞ أب هريرة مرؾقًظٚ: 

 .شافبًر، وفٔوع يديف ؿبؾ رـبتٔف

 .ثبٝ ظـ رشقل اهللوٓ يَ  ،وـال احلديثغ ضًٔػ



 تذكري املؤمنني بفتاوى املصلني   

 

26   

 

 إٔف ـٚن يْزل برـبتٔف. -وفُـ صح ظـ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف

 ذ مجٓقر افٍَٓٚء.َخ وهبذا أَ 

 ًٍؾ ظّرباجلّٓقر  وأخذإٔف ٓ يهح دم افبٚب خز مرؾقع،  :ٚصؾؾٚحل

 ريض اهلل ظْف.

ًٔٚ مـ حديٞ  ،ؾٕٚمر واشع  وفِّهع أن يْزل ـام حيٛ مٚ دام افبٚب خٚف

 واهلل تًٚػ أظِؿ. .صحٔح مرؾقع فرشقل اهلل 

 مٚ صٍٜ افسجقد افهحٔح؟ :58س

افٔديـ واجلبٜٓ )أن يُقن ظذ شبًٜ أظيؿ  :صٍٜ افسجقد افهحٔح ج:

يرؾع ادرؾَغ بٚفبىـ، و  ؾخذيفوٓ يِهؼ وافرـبتغ وأضراف افَدمغ( 

 .ويبًدمهٚ ظـ جْبف ظـ إرض

 شبًٜ ظذ يسجد أن  افْبل رمِ أُ ): ؿٚل ،ريض اهلل ظْٓام ظبٚس ابـ ؾًـ

 وافرـبتغ، وافٔديـ، اجلبٜٓ،: ٚثقبً  وٓ اصًرً  يُػ وٓ أظوٚء،

 .(جِغوافر  

 يَٚل دم افسجقد؟ ـر افذيمٚ افذ   :59س

 مرة أو مرتغ أو ثالث مرات أو أـثر. (شبحٚن رب إظذ) ج:
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 ؟حديٞ دظٚء خٚص بسجقد افتالوةدم ٝ بَ هؾ ثَ  :61س

احلّد هلل افذي »هق: ، واحلديٞ افقارد ٚصحًٔح  ٚٓ أظِؿ دم ذفؽ حديثً  ج:

وـقٕف يَٚل دم شجقد افتالوة  ،خرهآإػ  ش ْل وصؼ شًّل وبكي...خَِ

  يهح.ٓ

مرة أو  (شبحٚن رب إظذ) :وافهحٔح أن ادسِؿ يَقل دم شجقد افتالوة

 مرتغ أو ثالث مرات أو أـثر.

ؿ بغ افسجدتغ، ؾٓؾ هلذا مستْد هيرأيٝ افبًض يرؾًقن أيد :60س

 صحٔح؟

 فٔس هلذا مستْد صحٔح. ج:

 مٚ افٍُٜٔٔ افهحٔحٜ  فِجِقس بغ افسجدتغ؟ :62س

 :ًًِٔٚ َْ ِس مٍسًصٚ أو مُ يُّـ فِّهع أن جي ج:

ٍرش بٖصٚبًٓٚ افَبِٜ، ويَ  جؾ افّْٔك مستَباًل ٛ افر  ْه هق َٕ وآؾساش: 

 افّٔسى وجيِس ظِٔٓٚ.

 ؿدمٔف.ٔف، ٕٚصًبٚ ؾٓق أن جيِس ظذ ظَب :أمٚ اإلؿًٚء

 .ْٜ ثٚبتٜ ظـ رشقل اهلل ٚ اجلِستغ بغ افسجقد ُش توـِ

 مٚ اإلؿًٚء ادْٓل ظْف؟ :63س

مثؾ إؿًٚء افُِٛ  :فنخص ظذ أفٔتٔف ٕٚصًبٚ ؾخذيفهق جِقس ا ج:

 وافسبع.
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 مٚ جِسٜ آشساحٜ؟ :64س

 ثؿ افثٚفثٜ، وافرـًٜ إوػ افرـًٜ مـ افثٕٜٚٔ افسجدة بًد ؿًدةهل  ج:

 .افرابًٜ أو افثٕٜٚٔ افرـًٜ ٕداء ادهع يْٓض

 ؟رشقل اهلل تٝ جِسٜ آشساحٜ ظـ بَ هؾ ثَ  :65س

رأى »مٚفؽ بـ احلقيرث افِٔثل إٔف : ظـ (بخٚريصحٔح اف)ًٕؿ، ؾٍل  ج:

، ؾ٘ذا ـٚن دم وتر مـ صالتف مل يْٓض حتك يستقي يهع افْبل 

 .شاؿٚظًد 

 جِسٜ آشساحٜ؟ مذاهٛ افًِامء دم مٚ :66س

يُّـ تِخٔهٓٚ  ،ِػ افًِامء دم جِسٜ آشساحٜ ظذ ظدة أؿقالاختَ  ج:

 دم ثالثٜ أؿقال: 

ٚٓ ُتسـ مىِ افَقل إول: وافهحٔح ظْد  ،وهق ؿقل احلٍْٜٔ وادٚفُٜٔ .ًَ

 وؿقل ظْد افنٚؾًٜٔ. ،احلْٚبِٜ

  :ومـ حججٓؿ

 ر دم حديٞ ادزء دم صالتف.ـَ ْذ أن هذه اجلِسٜ مل تُ  (0)

صح ظـ ظدد مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ أهنؿ ـٕٚقا يْٓوقن ظذ صدور  (2)

 جِسٜ آشساحٜ هذه. نسقِومل يُقٕقا جي ،أؿدامٓؿ

ـَ  ،دم أواخر ظّره جِسٜ جِسٓٚ افرشقل ( هذه 3)  دم ِز وـٚن ؿد  

وفٔس هذا صٖٕف افًٚم، ومٚفؽ بـ  .ؾ بًض افِحؿمَحَ  :افسـ، وؿٔؾ
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ظؼيـ يقًمٚ ؾَط، ؾٓق خيتِػ  د ظذ افرشقل ؾَ احلقيرث صحٚب وَ 

 .ريض اهلل ظْٓؿ ـٖٕس وبالل وابـ مسًقد ؛ظّـ ضٚفٝ صحبتف فف

ٚـ هذه اجلُِتَس افَقل افثٚين:  ًَ  ،وهق افَقل افهحٔح ظْد افنٚؾًٜٔ .سٜ مىِ

 وؿقل ظْد احلْٚبِٜ.

 (صحٔح افبخٚري)دم  مٚفؽ بـ احلقيرثوأبرز حججٓؿ: حديٞ 

(823). 

 ،ؾٚفَٚدر ٓ جيِس :إمر خيتِػ مـ افَٚدر وؽر افَٚدرافَقل افثٚفٞ: 

 وهق ؿقل فِنٚؾًٜٔ وؿقل فِحْٚبِٜ. .وؽر افَٚدر جيِس

ؾٕ٘ف مٓام  :وٓ بسجقد روين برـقعبٚدِ ٓ تُ » ٞومـ أبرز حججٓؿ: حدي

ُٝ أشبَُؿ بف إذا رـًٝ تدرـقين بف إذا رؾًٝ، إين ؿد  ْٕ  .(0)شَبد 

 مٚ افراجح فديؽ دم حُؿ جِسٜ آشساحٜ؟ :67س

وإٔٚ دم صاليت ٓ  .ؾِف أن جيِس وفف أٓ جيِس ،ادهع خمر ؾٔٓٚ أرى أن ج:

 أجِسٓٚ.

 

                                                      

حدم ـؾ ضرؿف مَٚل   (1) ر أن يبَٔف َخ ؤ  .أن يهححف بىرؿف وصقاهده ، وُدهح 

 .وبٕٚخر أؿقل .دم دائرة افوًػ
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 مـ يَقل هبٚ؟مٚ ؿدر جِسٜ آشساحٜ ظْد  :68س

 ا.هل جِسٜ خٍٍٜٔ فىٍٜٔ جد   ج:

 ؟مٚ افٍُٜٔٔ افهحٔحٜ فَِٔٚم فِرـًٜ افثٕٜٚٔ أو افثٚفثٜ أو افرابًٜ :69س

 هؾ يُقن بٚٓظتامد ظذ إرض، أو بٚٓظتامد ظذ افرـبتغ وافٍخذيـ؟

 .إمر واشع ج:

 ظتّد ظذ إرض ـام دم حديٞ مٚفؽ بـ احلقيرثاإٔف  ٝ ظْف بَ ؾَد ثَ  

   .ريض اهلل ظْف

ظدد مـ افهحٚبٜ ٝ ظـ بَ ؾَد ثَ  ،وأمٚ آظتامد ظذ افرـبتغ وافٍخذيـ

 .بٓؿـَ مًتّديـ ظذ رُ  مٓؿاؿدأأهنؿ ـٕٚقا يَقمقن ظذ صدور 

ًَ  :71س  ـ؟ْج مٚ اف

 .افذي يًجـ افًجغأن يَقم فِرـًٜ ظذ هٔئٜ  ج:

 يَقم ـٓٔئٜ افًٚجـ؟ صحٜ حديٞ: ـٚن  مٚ  :70س

 ٞ ضًٔػ.حدي ذاه ج:

 مٚ صٍٜ اجلِقس فِتنٓد إول؟ :72س

 :فًِِامء ثالثٜ أؿقالدم ادسٖفٜ  ج:

 .ِس مٍسًصٚ: جيـ ؿٚلؾّْٓؿ مَ  

ٚ.: بؾ جيـ ؿٚلومْٓؿ مَ   ـً  ِس متقر

ٚ دم إخر ،جيِس مٍسًصٚ دم افتنٓد إول :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ  ـً  .ومتقر
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ًٓ  وهذا افذي يبدو  وبٖي  ،مر واشعإ :يل وافًِؿ ظْد اهلل، فُـ أؿقل إمجٚ

ؾٚفهالة  -شقاء آؾساش أو افتقرك -صٍٜ صذ ادسِؿ وادسِّٜ

 صحٔحٜ بال صؽ.

 ،اه بحٔٞ يع طٓرهٚ إرضّْس أن جيِس ظذ ـًٛ يُ  أمٚ آؾساش ؾٓق:

رجٓٚ مـ حتتف، وجيًؾ بىقن أصٚبًٓٚ ظذ إرض ويْهٛ يّْٚه،  وخُي 

 .فتُقن أضراف أصٚبًف إػ افَبِٜ :ا ظِٔٓٚمًتًّد 

فألرض،  ٓٚوشٚؿ ٓٚوورـجؾ افّٔسى افر  إؾوٚء أفٜٔ  وأمٚ افتقرك ؾٓق:

جؾ افّْٔك ظذ افّٔسى، وبٚضـ إهبٚم افّْٔك فألرض، ؾتهر ٛ افر  ْه وَٕ 

 ًً  .ٚ مـ اجلٕٚٛ إيّـرجاله م

 ؿ افتنٓد إول؟ُْ مٚ ُح  :73س

ال يرجع ؾ ،ٔف ادهع وؿٚم فِرـًٜ افثٚفثِٜس َٕ  نْ ْٜ ظْد أـثر افًِامء، ؾِ٘ ُش  ج:

 خر صالتف.آوفٔسجد فِسٓق دم  ،إفٔف

 مٚ صٌٜٔ افتنٓد إول؟ :74س

: ؿقل ظـ إول افتنٓد دم زيديَ  ٓ إٔف ظذ واتٍَقاة: ْر بَ ؿٚل ابـ هُ  ج:

 .(شقففور ظبده احمًّد  أن وأصٓد)

 فف ـَس ويُ  ، افْبل ظذ يهع ؾٕ٘ف ،ؿقفٔف مـ اجلديد دم افنٚؾًل إٓ

 .ذفؽ



 تذكري املؤمنني بفتاوى املصلني   

 

32   

 

 .(2)ظْدي ػوْ إَ  وهق: (0) اهلل دهي  أَ  افقزير وؿٚل

وافهِقات وافىٔبٚت، افسالم  ،افتحٔٚت هلليَقل: أن ادهع  :ؾٚحلٚصؾ

ظِٔؽ أهيٚ افْبل ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، افسالم ظِْٔٚ وظذ ظبٚد اهلل افهٚحلغ، 

 .ا ظبده ورشقففوأصٓد أن حمًّد  ،ٓ إفف إٓ اهلل نْ أصٓد أَ 

 ف دم افتنٓد؟رؾع ادهع أصبًـٔػ يَ  :75س

 إول وإخر، بدون حتريؽ: ٕنٚبتف دم افتنٓد ب  ينر ادهع بَس  ج:

ظـ مجٚظٜ افرواة  وؿد صذ بف ،ورد مـ ضريؼ زائدة بـ ؿدامٜ افتحريؽ

 افذيـ رووا احلديٞ بدون فٍظ افتحريؽ.

 دم أفٍٚظ افتنٓد؟ مٚ افقارد ظـ رشقل اهلل  :76س

بدأ مـ أول افتحٔٚت ويْتٓل إػ إٔف يَ م د  ََ ؾتَ  ،أمٚ افتنٓد إول ج:

 افنٓٚدتغ.

 براهّٜٔٔ.زيد ظِٔف افهالة ظذ افْبل بٚفهٌٜٔ اإلؾَٔ  ،وأمٚ افتنٓد إخر

 

 

                                                      

 ة رمحف اهلل. ْر بَ هق ابـ هُ    (1)

 .(008/ 0) (افًِامء إئّٜ اختالف)   (2)
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ظـ  -ريض اهلل ظْٓؿ  -افهحٚبٜ  ٚوؿد تْقظٝ أفٍٚظ افتنٓد افتل َِٕٓ

 : رشقل اهلل

وافهِقات  ،افتحٔٚت هلل  :ريض اهلل ظْف بـ مسًقدد ظبد اهلل ُّٓ َن تَ  : ؾّْٓٚ

وافىٔبٚت، افسالم ظِٔؽ أهيٚ افْبل ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، افسالم ظِْٔٚ وظذ 

ا ظبده وأصٓد أن حمًّد  ،ٓ إفف إٓ اهلل نْ ظبٚد اهلل افهٚحلغ، أصٓد أَ 

 .وهذا أخرجف افبخٚري ومسِؿ .ورشقفف

 افهِقات ادبٚرـٚت، افتحٔٚت» :ريض اهلل ظْٓام د ابـ ظبٚسُّٓ َن تَ  :ومْٓٚ

 ظِْٔٚ افسالم وبرـٚتف، اهلل ورمحٜ افْبل أهيٚ ظِٔؽ افسالم هلل، ىٔبٚتاف

 رشقل احمًّد  أن وأصٓد اهلل، إٓ إفف ٓ نْ أَ  أصٓد افهٚحلغ، اهلل ظبٚد وظذ

 .أخرجف مسِؿ شاهلل

افتحٔٚت افىٔبٚت » د أب مقشك إصًري ريض اهلل ظْف:ُّٓ َن تَ  :ومْٓٚ

ل ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، افسالم ظِْٔٚ افهِقات هلل افسالم ظِٔؽ أهيٚ افْب

ا ظبده وأصٓد أن حمًّد  ،ٓ إفف إٓ اهلل نْ وظذ ظبٚد اهلل افهٚحلغ، أصٓد أَ 

 أخرجف مسِؿ. .شورشقفف

 .ٖفٍٚظ أخرىب وؿد ورد ظـ ؽرهؿ مـ افهحٚبٜ

، وأصحٓٚ تنٓد ظبد ٜد مـ هذه تنٓد ادسِؿ ؾهالتف صحٔحُّٓ َن وبٖي تَ  

 اهلل ظْف. اهلل بـ مسًقد ريض
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 :(صحٔح مسِؿ)ؾٍل  ،دم افتنٓد إخر ٚ افهالة ظذ افْبلوأم

 شًد جمِس دم وٕحـ  اهلل رشقل أتٕٚٚ: ؿٚل إٕهٚري مسًقد أب ظـ

 رشقل يٚ ظِٔؽ ٕهع أن تًٚػ اهلل ٕٚرَ مَ أَ : شًد بـ نربَ  فف ؾَٚل ٚدة،بَ ظُ  بـ

  ظِٔؽ؟ ٕهع ؾُٔػ اهلل،

 .يسٖفف مل إٔف متْْٔٚ حتك ، اهلل رشقل ؾسُٝ: ؿٚل

 ـام حمّد، آل وظذ حمّد ظذ ؾ  َص  افِٓؿ :ؿقفقا: » اهلل رشقل ؿٚل ثؿ 

 ظذ بٚرـٝ ـام ،حمّد آل وظذ حمّد ظذ كٚرِ وبَ  .إبراهٔؿ آل ظذ صِٔٝ

 .شّتؿِِ ظَ  ؿد ـام وافسالم جمٔد، محٔد إٕؽ افًٚدغ، دم إبراهٔؿ آل

 ،ثر افٍَٓٚءظْد أـ ،ْٜدم افتنٓد إخر ُش   وافهالة ظذ افْبل

 وروايٜ ظـ أمحد. ،وأوجبٓٚ افنٚؾًل -حٍْٜٔ ومٚفؽ وروايٜ ظـ أمحد أب 

 بًد افتنٓد إخر؟ هعًٍؾ ادمٚذا يَ  :77س

 ستحٛ فف أن يدظق هبذه افدظقات:يُ  ج:

افدجٚل، افِٓؿ إين أظقذ بؽ مـ ظذاب افَز، وأظقذ بؽ مـ ؾتْٜ ادسٔح 

ؿ ثَ ْٖ ، افِٓؿ إين أظقذ بؽ مـ ادَ وؾتْٜ ادامت وأظقذ بؽ مـ ؾتْٜ ادحٔٚ

 .مرَ ٌْ وادَ 
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 مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ: (افهحٔحغ)ٚ دم دِ 

افِٓؿ إين أظقذ بؽ مـ ظذاب افَز، وأظقذ »يدظق دم افهالة:   ـٚن

وؾتْٜ ادامت، افِٓؿ  افدجٚل، وأظقذ بؽ مـ ؾتْٜ ادحٔٚبؽ مـ ؾتْٜ ادسٔح 

 .شمرَ ٌْ ؿ وادَ ثَ ْٖ إين أظقذ بؽ مـ ادَ 

ريض  حديٞ أب هريرة -بًد افتنٓد هذه افدظقات تُقنومٚ يٗـد أن 

يَقل: افِٓؿ  ،د أحدـؿ ؾِٔستًذ بٚهلل مـ أربعٓ  َن إذا تَ » مرؾقًظٚ: اهلل ظْف

إين أظقذ بؽ مـ ظذاب جْٓؿ، ومـ ظذاب افَز، ومـ ؾتْٜ ادحٔٚ 

  رواه مسِؿ. شوادامت، ومـ ذ ؾتْٜ ادسٔح افدجٚل

 وأـثر افًِامء ظذ اشتحبٚبف بًد افتنٓد إخر.

 رج ادهع مـ افهالة؟ـٔػ خَي  :78س

 .افسالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل :ّٔتغ، يَقل دم ـؾ تسِّٜٔرج بتسِخَي  ج:

 ؿ تسِّٜٔ واحدة؟ِ  إٔف َش  ٝ ظـ رشقل اهلل بَ هؾ ثَ  :79س

 إٔف خرج مـ افهالة بتسِّٜٔ واحدة ؿط. ثبٝ ظْف يَ  مل ج:

إٔف خرج مـ ريض اهلل ظْٓؿ ٝ ظـ أحد مـ افهحٚبٜ بَ هؾ ثَ  :81س

 افهالة بتسِّٜٔ واحدة؟

 مـ افهحٚبٜ. ٚوؽرمه وابـ ظّر... ظٚئنٜٝ ظـ بَ ًٕؿ، ثَ  ج:
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 صالتف صحٔحٜ أم بٚضِٜ؟ ،ؿ تسِّٜٔ واحدةِ  ـ َش مَ  :80س

 .ريض اهلل ظْٓؿ فثبقت ذفؽ ظـ بًض افهحٚبٜ :صالتف صحٔحٜ ج:

 يٚدة )وبرـٚتف( دم صٌٜٔ افتسِٔؿ مـ افهالة؟تٝ زبَ هؾ ثَ  :82س

 ثبٝ.مل تَ  ج:

 ادسجد احلرام؟ دممٚ ؾوؾ افهالة  :83س

ٚئٜ أفػ صالة ؾٔام شقاه مـ دم ادسجد احلرام أؾوؾ مـ مِ   افهالة ج:

 إٓ ادسجد افْبقي. ،ادسٚجد

 :وردت بذفؽ مجِٜ مـ إحٚديٞ

 ، وحديٞ جٚبر بـ ظبد اهللامريض اهلل ظْٓ ظبد اهلل بـ افزبر حديٞ  :مْٓٚ 

  .ريض اهلل ظْٓام

 .صححف ؿقم مـ أهؾ افًِؿ   وـال احلديثغ

 فؽ مجِٜ مـ إحٚديٞ افؤًٍٜ أيًوٚ.ذووردت ب 

 مـ أؾوؾ احلرام ادسجد دم افهالة: إثر أهؾ ظٚمٜ ؿٚل ابـ افَىٚن:  ؿٚل

 ٚجدادس شٚئر دم افهالة ومـ صالة، ئٜباِم  افرشقل مسجد دم افهالة

 ادسٚجد شٚئر مـ أؾوؾ افرشقل مسجد دم وافهالة صالة، أفػ ئٜباِم 

 افٍوٚئؾ فرَ ًْ تُ  وإٕام وآشتْبٚط، بٚٔثٚر هذا وإيوٚح صالة، بٖفػ

 .(0)بٚفتقؿٔػ

                                                      

 .(046/ 0) (اإلمجٚع مسٚئؾ دم اإلؿْٚع) (1)
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 ؟  ؾ افهالة دم مسجد افْبلْو : مٚ ؾَ 84س

 إٓ ادسجد احلرام. ،بٖفػ صالة ؾٔام شقاه ج: افهالة دم مسجد افْبل 

صالة »مرؾقًظٚ: ريض اهلل ظْف    مـ حديٞ أب هريرة (افهحٔحغ) ـام دم 

 .شإٓ ادسجد احلرام ،دم مسجدي هذا خر مـ أفػ صالة ؾٔام شقاه

صالة » مرؾقًظٚ: اممـ حديٞ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓ (ح مسِؿٔصح)ودم 

 .شإٓ ادسجد احلرام ،دم مسجدي هذا أؾوؾ مـ أفػ صالة ؾٔام شقاه

 حديٞ دم ؾوؾ افهالة دم ادسجد إؿل؟هؾ صح  :85س

 ن:ٚأبرز مٚ ورد دم ادسٖفٜ حديث ج:

 فمرؾقًظٚ ظْد ابـ مٚج  مّٔقٕٜ مقٓة افْبل احلديٞ إول: حديٞ 

(0417). 

 ئٜ صالة.ّساِم ومٍٚده أن افهالة دم ادسجد إؿل بَخ  

 .(0)اجد   مُْر حديٞ هذاؿٚل افذهبل:  .وهق حديٞ تٚفػ وواهٍ 

صالة دم مسجدي »مرؾقًظٚ: ريض اهلل ظْف  حديٞ أب ذر ٞ افثٚين: احلدي

 .(2)احلديٞ  ش ...ؿ ادهذًْ ِْ هذا أؾوؾ مـ أربع صِقات ؾٔف، وفَ 

 .رَخ ظِؾ أُ  ؿوثَ  ،ٚمٜظَ بـ دِ  وؾٔف ضًػ ـذفؽ فًًْْٜ ؿتٚدة

 خز دم ؾوؾ افهالة دم ادسجد إؿل. دي  ثبٝ فؾٚحلٚصؾ إٔف ٓ يَ 

                                                      

 (.2943( )2/91) (مٔزان آظتدال) (1)

 ( وؽره.8553)( ادستدرك)أخرجف احلٚـؿ دم  (2)
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ثٚفٞ ) :إضالق افبًض ظذ ادسجد إؿل مٚ افَقل دم :86س

 ؟(غمَ رَ احَل 

 إَٔؾ هْٚ ـالم افنٔخ بُر أبق زيد رمحف اهلل حٔٞ ؿٚل: ج:

 ّسجدفِ اشؿ: وإؿل) :- تًٚػ اهلل رمحف - تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ؿٚل

 ودم خٚصٜ، وادديْٜ مُٜ مرَ احَل  وإٕام ،ٚحرمً  ؽره وٓ هق كّ  ُيَس  وٓ ـِف،

 (.افًِامء بغ ٕزاع بٚفىٚئػ افذي (وج وادي)

 ثٚفٞ): حْٔئذٍ  َٚلي ؾال( ٚمً رَ َح ) يسّك ٓ إؿل ادسجد إن وحٔٞ

 ( .مغرَ احَل 

 واهلل ،افسِػ فدى أرهٚ ومل افًك، هذا دم آشتًامل دةقف  مُ  أهنٚ وافيٚهر

 .أظِؿ

 مرَ َح و) ،(ْغ َس احلُ  مرَ َح ): ـَقهلؿ :مك ودم إردن دم يقجد مٚ وأمٚ

 .(0) ثَٜد ْح ادُ  دعافبِ  مـ ؾٓذا (ٍٕٔسٜ افسٝ

هؾ افًُبٜ ومٚ  ػ ؾٔف ثقاب افهالة؟وٚظَ مٚ ادراد بٚحلرم افذي يُ  :87س

 ؟حقهلٚ، أو مُٜ ـِٓٚ

 وبهٌٜٔ أخرى: هؾ احلرم ـِف مسجد حرام؟ 

                                                      

 .(217: ص) (افٍِئٜ ادْٚهل مًجؿ) (1)
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ِػ أهؾ افًِؿ دم هذه وهلذا اختَ  :فٔس دم ادسٖفٜ ٕص سيح صحٔح ج:

 ادسٖفٜ ظذ ؿقفغ:

 وهق ؿقل مجٓقر افًِامء. .احلرم ـِف مسجد حرام افَقل إول: أن

وهق ؿقل  .مسجد افًُبٜ ؾَط :افَقل افثٚين: ادَهقد بٚدسجد احلرام

 بًض افًِامء.

 .ؾٚهلل أظِؿ ،جٓتفـال افَقفغ فف وِ و :ؿِٝ

 هؾ موٚظٍٜ ثقاب افهالة دم احلرم تتًِؼ بٚفٍريوٜ وافْٚؾِٜ؟ :88س

 جٓتف.فٔس دم هذا ٕص، وادسٖفٜ حمؾ خالف بغ افًِامء، وفُؾ ؿقل وِ  ج:

 ؟ٜهؾ صالة افْٚؾِٜ دم افبٔٝ أؾوؾ أو دم ادسٚجد افثالث :89س

 إَٔؾ هْٚ جقاب اإلمٚم افًالئل حٔٞ ؿٚل: ج:

 ادسٚجد دم ًِٓٚؾِ  هؾ:  افْقاؾؾ دم افَْؾ اضىراب ـِف هذا مـ ؾه  َح ؾتَ 

 افبٔقت؟ دم أو أؾوؾ افثالثٜ

 مٚ إٓ أؾوؾ، افبٔقت دم ًِٓٚؾِ  أن ادحََغ ظْد إحٚديٞ تَتؤف وافذي

 ظذ افساويح وـذا .وآشتسَٚء وافُسقف ـٚفًٔد :اجلامظٜ فف عُذِ 

 وـذفؽ .مَٚادَ  خِػ هلام  فًٍِف ٚاتبٚظً  :افىقاف ٚرـًت وـذا إصح،

 .بٚدسجد ٓختهٚصٓٚ ادسجد حتٜٔ
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ٍِ  ذفؽ ظدا ومٚ   أؾوؾ» : ؿقفف حتٝ ٚفدخقهل :أؾوؾ افبٔٝ دم ًِٓٚؾ

 هذا مـ إخراجف ظذ يدل مٚ وظدم ،شادُتقبٜ إٓ بٔتف دم ادرء صالة

 .افًّقم

 مـ مجٚظٜ ظـ ِفََ وَٕ  افز، ظبد بـ ظّر أبق اإلمٚم اختٚره افذي وهذا

 .(0)افنٚؾًل ٕص ظـ ٚيًو أ وحُٚه افهحٚبٜ،

 ادسجد؟ افثٕٜٚٔ دمؿ إؿٚمٜ اجلامظٜ ُْ مٚ ُح  :91س

 ِػ أهؾ افًِؿ دم حُؿ إؿٚمتٓٚ ظذ ؿقفغ:اختَ  ج:

 اهٜ.وافثٚين: افُر .اجلقاز :إول

 وافراجح هق اجلقاز.

تقز اجلامظٜ افثٕٜٚٔ دـ ختِػ ظـ اجلامظٜ  :ـ ؿٚفقامٚ أدفٜ مَ  :90س

 إوػ؟

 إدفٜ افتل ؾٔٓٚ ؾوؾ اجلامظٜ.اشتدفقا بًّقم  ج:

 جٚء وؿد صذ افْبل أن رجاًل  ري ريض اهلل ظْف:ْد حديٞ أب شًٔد اخُل بو

أيُؿ » :ودم روايٜ ش؟مًف ؾٔهع ، رجؾ يتهدق ظذ هذآَ أَ » :ؾَٚل 

 .ش؟ر ظذ هذاجِ ت  يَ 

                                                      

 (ٓ؟ أم افْقاؾؾ دم تَع هؾ ،افثالثٜ ادسٚجد دم افهِقات ٍٜموٚظ مسٖفٜ)  (1)

 .(27: ص)
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ع َّ ؾَج  ،اقْ ِ  ؾقجد افْٚس ؿد َص  ،جٚء متٖخًراريض اهلل ظْف وإٔس بـ مٚفؽ 

  وصذ هبؿ. أصحٚبف

 تقيز اجلامظٜ افثٕٜٚٔ.وصح ظـ ظدد مـ افتٚبًغ 

ـَ مٚ أدفٜ مَ  :92س  هقا اجلامظٜ افثٕٜٚٔ؟رِ ـ 

أؿبؾ مـ   أن افرشقل ،ريض اهلل ظْف أب بُرة  اشتدفقا بحديٞ ج:

 ،ا ؾذهٛ إػ مْزففقْ ِ  افْٚس ؿد َص  ، ؾقجدٕقاحل ادديْٜ يريد افهالة

 حديٞ ضًٔػ.وهق  ع أهِف ثؿ صذ هبؿ.َّ ؾَج 

ـ تقضٖ ؾٖحسـ افقضقء، مَ » :مرؾقًظٚريض اهلل ظْف  حديٞ أب هريرة بو

، أظىٚه اهلل مثؾ أجر مـ صالهٚ اقْ ِ  ثؿ راح ؾقجد افْٚس ؿد َص 

  . وهق ضًٔػ.شوحرضهٚ

 بؾ ؾٔف مَٚل. ،أن ـؾ مٚ اشتدفقا بف ٓ يهح :احلٚصؾ

 ع تٍريؼ مجٚظٜ ادسِّغ.ْْ مَ هق  ووجف افُراهٜ ظْدهؿ 

 ـٚن إٕام -مْٓؿ ذفؽ هرِ ـَ  ـمَ  ـراهٜٔ وأحسٛ ل اإلمٚم افنٚؾًل: ؿٚ

 ؾٔتخِػ ،مجٚظٜ إمٚمِ  خِػ افهالة ظـ رجؾ رؽٛيَ  وأن ،افُِّٜ فتٍرق

 ،ًقاَّ ؾَج  دخِقا ؤٝؿُ  ؾ٘ذا ،افهالة وؿٝ دم ادسجد ظـ أراد ـومَ  هق

 .ادُروه وؾٔٓام ،ـِّٜ وتٍرق اختالف هذا دم ؾُٔقن

 طٓر ظذ لِْ بُ  مسجد ؾٖمٚ ومٗذن، إمٚم فف مسجد ؾـ دم هذا ـرهأَ  وإٕام

 ،مًِقم إمٚم فف يُقن وٓ راتٛ مٗذن ؾٔف نذ  َٗ يُ  ٓ ،ٕٚحٜٔ أو افىريؼ
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 افذي ادًْك ؾٔف فٔس ٕٕف ؾٔف: ذفؽ ـرهأَ  ؾال ،ويستيِقن ادٚرة ؾٔف ويهع

ُٝ وَ   ؾٔتخذون رجؾ إمٚمٜ ظـ رجٚل رؽٛيَ  وأن افُِّٜ تٍرق مـ صٍ

 .ؽره ٚإمٚمً 

 ،بًدهؿ مجٚظٜ دم آخرون ؾٔف صذ ثؿ إمٚم، فف مسجد دم مجٚظٜ صذ وإن 

ُٝ رِ ـَ  ُٝ وَ  دٚ هلؿ ذفؽ ه  .(0)صالهتؿ ؿوأجزأهْت  ،صٍ

هؾ هْٚك وجف فُراهٜ اجلامظٜ افثٕٜٚٔ دم مسجد ظذ ضريؼ ظٚم  :93س

 فٔس فف إمٚم راتٛ؟

 .بـ شًد خالًؾٚ فِٔٞ ،ٜ ظْد مجٚهر افًِامءفٔس هْٚك وجف فُِراه ج:

 هؾ تقز اجلامظٜ افثٕٜٚٔ دم ادسجد احلرام وافْبقي؟ :94س

 ٓ مٕٚع مـ ذفؽ. ج:

 دم مسجد واحد؟ دم وؿٝ واحدٜ جيقز تًدد اجلامظ هؾ :95س

وظٓد  فًدم حدوث هذا ظذ ظٓد افرشقل :هذا ؽر جٚئز بحٚل ج:

 ٚ ؾٔف مـ افتنقيش.ودِ  ريض اهلل ظْٓؿ، افهحٚبٜ

حٔحٜ مع تٖثٔؿ اجلامظٜ افثٕٜٚٔ، إذا ظِّقا فُـ فق حهؾ هذا ؾٚفهالة ص

 بقجقد مجٚظٜ ؿٚئّٜ تسبَٓؿ ومل يِتحَقا هبٚ.

َ ْٗ ن مُ ٗذ  اإلمٚم ضٚمـ، وادُ »مٚ صحٜ حديٞ:  :96س د ِص رْ افِٓؿ أَ  ،ـمَت

 ؟شإئّٜ واؽٍر فِّٗذٕغ

                                                      

 .(081/ 0) فِنٚؾًل (مإُ )  (1)
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 ـؾ ضرؿف ضًٍٜٔ. ج:

 أؿقال افًِامء دم حُؿ ؿراءة ادٖمقم خِػ اإلمٚم؟ مٚ :97س

ْٝ ِامء دم هذه ادسٖفٜ ظدة أؿقال، وؿد ُص فًِ ج:  !!ؾٔٓٚ مهٍْٚت ـثرة ٍْ

 دم ثالثٜ أؿقال: ٓٚويُّـ تِخٔه 

ٚ )دم افّسيٜ واجلٓريٜ(  ًَ افَقل إول: ظدم ؿراءة ادٖمقم خِػ اإلمٚم مىِ

 وهق مذهٛ افسٚدة إحْٚف.

ٚ )دم افّسيٜ  ًَ افَقل افثٚين: وجقب ؿراءة ادٖمقم خِػ اإلمٚم مىِ

 وافيٚهريٜ. ،يٜ( وهق مذهٛ افنٚؾًل اجلديدواجلٓر

وفُـ  ،ظدم ؿراءة ادٖمقم خِػ اإلمٚم دم افهالة اجلٓريٜافَقل افثٚفٞ: 

وافَديؿ ظْد  ،واحلْٚبِٜ . وهق مذهٛ ادٚفُٜٔتٛ افَراءة دم افّسيٜ

 افنٚؾًٜٔ.

ذ بٖي َخ ـ أَ مـ ؽر بىالن صالة مَ هق افَقل افثٚفٞ،  وافذي يسجح فدي  

 هذه أراء افثالثٜ.رأي مـ 

ٚ ؟ٓ يَ  :ـ ؿٚفقامٚ أدفٜ مَ  :98س ًَ  َرأ ادٖمقم خِػ اإلمٚم مىِ

 إدفٜ: بًض هذه فٔؽإوـِٓٚ ضًٍٜٔ، و ،هلؿ أدفٜ ـثرة ج:

 . وضرؿف ضًٍٜٔ.شاإلمٚم فف ؿراءةؾَراءة  ،ـ ـٚن فف إمٚممَ » :حديٞ

ءة ظـ افَرا )هنٚهؿ : وؾٔف بـ ُحَهْغ ريض اهلل ظْف، ّرانحديٞ ظِ 

 خِػ اإلمٚم( وهق ضًٔػ هبذا افٍِظ.
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 ؾِام حرض افْبل  ،ٚفْٚسب ديؼ ريض اهلل ظْفافه   بُر حديٞ صالة أب

مـ حٔٞ بِغ أبق بُر( وهق  يَرأ ذ افْبل َخ )وأَ  أـّؾ هق افهالة

 ضًٔػ.

ون ءأهنؿ ـٕٚقا ٓ يَر وافتٚبًغ ٝ ظـ أحد مـ افهحٚبٜبَ هؾ ثَ  :99س

ٚ؟ ًَ  خِػ اإلمٚم مىِ

وزيد بـ ثٚبٝ، ٝ ظـ جٚبر بـ ظبد اهلل، بَ ثَ  أمٚ مـ افهحٚبٜ ؾَد ًٕؿ، ج:

 .، ريض اهلل ظْٓؿوظبد اهلل بـ ظّر

أب وائؾ، وابـ شريـ،  ٝ ظـبَ ، ؾَد ثَ ـ بًدهؿوأمٚ مـ افتٚبًغ ومَ 

  .بًٔل، وابـ أب فٔذ، وافثقريوإشقد، وأب إشحٚق افس  

ٚ؟ـ ؿٚفقا بقجقب ؿمٚ أدفٜ مَ  :011س ًَ  راءة ادٖمقم خِػ اإلمٚم مىِ

 .فٜ افًٚمٜ دم وجقب ؿراءة افٍٚحتٜ ظّقًمٚداشتدفقا بٕٚ ج:

 .شٓ صالة دـ مل يَرأ بٍٚحتٜ افُتٚب»حديٞ : ومْٓٚ    

ُٖ مَ »حديٞ: و  .ش-ثالًثٚ -اجَد ؾٓل ِخ  ،م افَرآنـ صذ صالة مل يَرأ ؾٔٓٚ ب

قب افَراءة خِػ ـ ؿٚفقا بقجهؾ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ مَ  :010س

ًَٚ؟  اإلمٚم مىِ

ري، ْد شًٔد اخلُ  ٝ ظـ أب هريرة وأببَ ًٕؿ، أمٚ مـ افهحٚبٜ ؾَد ثَ  ج:

  بـ ـًٛ، وابـ ظبٚس...وؽرهؿ.َب وأُ 

 َّ  ومُحقل. ٝ ظـ احلسـبَ ؾَد ثَ  ،ـ بًدهؿأمٚ مـ افتٚبًغ ؾ
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بًدم ؿراءة ادٖمقم خِػ اإلمٚم دم افهالة  ـ ؿٚفقامٚ أدفٜ مَ  :012س

 وفُـ تٛ افَراءة دم افّسيٜ؟ ،ٜاجلٓري

ْرآنُ  ُؿِرئَ  َوإَِذا}اشتدفقا بَقفف تًٚػ:  ج: َُ قا افْ ًُ
ِّ ِْٕهتُقا َففُ  َؾْٚشَت ؿْ  َوَأ ُُ  ِ ًَ  َف

 .[214: إظراف] {ُتْرمَحُقنَ 

 هذه دم افهالة. أن اإلمٚم أمحد: أمجع افْٚسؿٚل 

افهِقات  دمإمجٚع أهؾ افًِؿ أن مراد اهلل مـ ذفؽ ابـ ظبد افز: ؿٚل 

 .ادُتقبٜ

 .هذه اإلمجٚظٚت مْخرمٜ :ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ :أمحد()ؿِٝ 

هذا اإلٕهٚت دم افهالة ) :ـ ؿٚلٕن ؿقل مَ : احلؼ ؽر ذفؽ :ؿِٝ 

ٕهٚت ظٚم دم ـؾ هذا اإل) :ـ ؿٚلوؿقل مَ ( واجلًّٜ ـٚبـ ظبٚس وجمٚهد

، وإٕام نّؾ اإلٕهٚت فَراءة اإلمٚم دم افهالة( يـَقل احلسـ :تذؿرآن يُ 

 ؾال خالف إذن.   ،زادوا ظِٔٓٚ اإلٕهٚت دم اجلًّٜ أو اإلٕهٚت ظّقًمٚ

وافكيح  ،افهحٔح ؾٔٓٚ ؽر سيح ،واشتدفقا بجِّٜ مـ إحٚديٞ

 ؾٔٓٚ ؽر صحٔح.

دم افهِقات  دفٜ وجقب افٍٚحتٜ يتٖتك افَقل بفإن أ :َٚلفُـ يُّـ أن ي

 جلٓريٜ.افّسيٜ، وافرـًٚت افّسيٜ، وإذا شُٝ اإلمٚم دم ا

 .غٕهٚت وآشتامع واجبؾُٔقن اإل ،واإلٕهٚت يتٖتك إذا ؿرأ اإلمٚم

 ؾهالتف صحٔحٜ. ،ذَخ أن ادسِؿ بٖي رأي مـ هذه أراء أَ  :واحلٚصؾ
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 إن: يَقل اإلشالم أهؾ مـ اأحًد  شًّْٚ مٚؿٚل اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ: 

  .يَرأ مل إذا خٍِف ـمَ  صالة تزئ ٓ ،بٚفَراءة جٓر إذا اإلمٚم

 ،احلجٚز أهؾ دم مٚفؽ وهذا وافتٚبًقن، وأصحٚبف  افْبل هذا: وؿٚل

 ٞافِٔ وهذا افنٚم، أهؾ دم إوزاظل وهذا افًراق، أهؾ دم افثقري وهذا

دم أهؾ مك، مٚ ؿٚفقا فرجؾ صذ خِػ اإلمٚم، وؿرأ إمٚمف، ومل يَرأ هق: 

 صالتف بٚضِٜ.

ـَراءة افسقرة،  :رهوٕهنٚ ؿراءة ٓ تٛ ظذ ادسبقق، ؾال تٛ ظذ ؽ

ـسٚئر أرـٚن  :حيََف أهنٚ فق وجبٝ ظذ ؽر ادسبقق فقجبٝ ظذ ادسبقق

 .(0)افهالة

هؾ صح ظـ أحد مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ افَقل بٚفَراءة خِػ  :013س

 اإلمٚم دم افّسيٜ، وبًدمٓٚ دم اجلٓريٜ؟

 ابـ ظّر وؽره. ٝ ظـبَ ًٕؿ، أمٚ مـ افهحٚبٜ ؾَد ثَ  ج:

َّ وأمٚ ظـ افت ٝ ظـ شٚمل بـ ظبد اهلل بـ ظّر، وظروة بَ ؾثَ  ،ـ بًدهؿٚبًغ ؾ

 ري... وؽرهؿ.هْ ، وافَٚشؿ بـ حمّد، وافزُّ ْر بَ بـ افزبر، وٕٚؾع بـ ُج 

 

 

                                                      

 .(414/ 0) (ادٌْل)  (1)
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بًد هذا افًرض افقاضح دسٖفٜ افَراءة خِػ اإلمٚم، مٚ  :014س

 افراجح فديؽ؟

يَرأ  أٓهق  -ضالع ـبر دم ادسٖفٜاوبًد بحٞ صديد و افرأي فدي   ج:

وافرـًٚت افّسيٜ، وٓ يَرأ دم رء مـ  دم افهِقات افّسيٜادٖمقم إٓ 

 افهِقات اجلٓريٜ إٓ إذا شُٝ اإلمٚم.

راء آر مـ َخ آرأًيٚ  كْ  بَ ر هذا افسجٔح وتَ ٌذ بَخ مع افتْبٔف ظذ أن ادهع فق أَ 

 ؾهالتف صحٔحٜ بال صؽ. ،افًِامء دم ادسٖفٜ

فِنٔخ  (صٍٜ صالة افْبل) مـ خالل ؿراءتؽ فُتٚب :015س

رمحف اهلل، مٚ هل ادٗاخذات افتل  ،حمّد ٕٚس افديـ إفبٚين /ثد  َح ادُ 

 تٗخذ ظذ هذا افُتٚب؟

افُتٚب دم مجِتف ٕٚؾع، بؾ دم ؽٚيٜ افٍْع، ؾَد امتٚز بٚفتحرير اجلٔد  ج:

 ًْٚء ظذ افدفٔؾ افهحٔح.واحلُؿ بِ  ،وافبًد ظـ افتًهٛ

 .ؾٔف افهقاب واخلىٖ ،بفُْف صٖٕف صٖن أي ـتٚ

وؿٍٝ ظذ ظدة أمقر تٗخذ  ،ومـ خاليل اضالظل وؿراءيت هلذا افُتٚب 

 ذـر فؽ أبرزهٚ:َٖ شو ،ظِٔف

 سة(. بـ)وجقب افسُّ  ؿقل ؾؤِتف  (0)

 ْٜ ـام ؿرره مجٚهر افًِامء.وافهحٔح أهنٚ ُش 
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رأة ، وافُِٛ إشقد، بـ)بىالن افهالة بّرور اد ؾؤِتف ؿقل  (2)

 واحلامر(.

أن ادراد بَىع افهالة إٕام هق ؿىع  ،هحٔح مٚ ؿرره اجلّٓقرواف 

 اخلنقع.

 .بـ)وضع افٔديـ ظذ افهدر( ؾؤِتف ؿقل  (3)

ـَ  وافهحٔح أن  ه اإلمٚم أمحد وضع افٔديـ ظذ رِ إمر واشع، بؾ 

 .افهدر، وـؾ مٚ ورد دم ذفؽ ٓ يهح ظـ رشقل اهلل 

 .بـ)افْير مقضع افسجقد( ؿقل ؾؤِتف  (4)

وإٔف يْير أن ادهع خمر دم ذفؽ  ،ٚ ؿٚفف اإلمٚم مٚفؽوافهحٔح م 

ادٓؿ أٓ يْنٌؾ دم صالتف. وـؾ حديٞ ورد دم  ،إػ أي رء

 .ثبٝ ظـ رشقل اهلل حتديد افْير دقضع افسجقد ٓ يَ 

 .(يٜآبتَىٔع افٍٚحتٜ وافقؿقف ظذ رأس ـؾ ؾؤِتف بـ) ؿقل  (5)

 وافهحٔح أن هذا ؽر ثٚبٝ. 

 .ْٜ دم افْزول فِسجقد تُقن بٚفٔديـ(افسُّ ؾؤِتف بـ)أن  ؿقل  (6)

 ـٚن أمر ادٗمْغ ظّرووافهحٔح أن إخبٚر دم افبٚب ٓ تهح،  

ذ اجلّٓقر خالًؾٚ فِسٚدة َخ وهبذا أَ  .يْزل ظذ رـبتٔف ريض اهلل ظْف

 ادٚفُٜٔ.

ًَ بـ) ؾؤِتف ؿقل  (7)  .(ـ ظْد افَٔٚمْج اف
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 ٍف ـثر مـ إئّٜ .ً  َض  واحلديٞ افقارد دم افًجـ

 .(بتحريؽ اإلصبع دم افتنٓدبـ) ؾؤِتف ؿقل  (8)

بـ ؿدامٜ يؽ، ؾٍِيٜ )حيرـٓٚ( زادهٚ زائدة وافهحٔح ظدم افتحر 

ٚ ؾٔٓٚ مجٚهر افرواة. ًٍ  خمٚف

 .بـ )وجقب افتنٓد إول( ؾؤِتف ؿقل  (9)

 ْٜ ـام ؿرره مجٓقر افًِامء.وافهحٔح إٔف ُش 

 .بـ )وجقب آشتًٚذة مـ أربع( ؾؤِتف ؿقل (01)

 أمر مستحٛ. -شتًٚذة مـ أربع بًد افتنٓدوافهحٔح أن آ 

بـ )ثبقت افتسِّٜٔ افقاحدة، وثبقت  ؾؤِتف ؿقل (00)

 .((برـٚتف)و

ؿ دم افهالة تسِّٜٔ واحدة، ِ  إٔف َش  ثبٝ ظْفيَ  وافهحٔح إٔف مل 

 دم افتسِٔؿ مـ افهالة. (وبرـٚتف) :إٔف ؿٚل ثبٝ ظْف يَ  ومل

افنٔخ إفبٚين رمحف  مـ مٗاخذات ظذ ـتٚب هذا أبرز مٚ حرضين أن

 ا.شتَهٚء فُٕٚٝ ادٗاخذات ـثرة جد  اهلل تًٚػ، وإٓ ؾِق أردت آ

ٚ حقى مـ دِ  :بؾ دم ؽٚيٜ افٍْع ،اافُتٚب ٕٚؾع جد   -ـام أشٍِٝ -وفُـ

 ظِؿ صحٔح وحتَٔؼ متغ وظدم تًهٛ دذهٛ بًْٔف.
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 متٚم؟ِزمف اإلع دم صالة افتىقع يَ ـ َذَ هؾ مَ  :016س

ِّ  :سٖفٜ خالف بغ افًِامءدم اد ج:  :ـ ؿٚلومِ  .ِزمف اإلمتٚميَ  :ـ ؿٚئؾؾ

وإذا مل  ،فزم بٚإلمتٚمد ؿىًٓٚ أُ ّ  ًَ تَ  نْ إِ  :ـ ؿٚئؾومِ  .ِزمستحٛ اإلمتٚم وٓ يَ يُ 

 ِزم.يتًّد ٓ يُ 

َٓ }فَقفف تًٚػ:  :ل بٚشتحبٚب اإلمتٚم هق افراجحوافَق ُِقا َو ؿْ  ُتْبىِ ُُ  {َأْظاَمَف

 .[33: حمّد]

َٖ  دٚ  ٞ إظراب،وحلدي وأخزه افرشقل  ،ظـ افٍرائض ل افرشقل َش

 :ؿٚل ؟ؽرهٚ : هؾ ظع  أن ظِٔف مخس صِقات دم افٔقم وافِِٜٔ، ؿٚل 

 .شٓ، إٓ أن تىقع»

 .شوإن صٚء أؾىر ،إن صٚء صٚم :ادتىقع أمر ٍٕسف»ودم افبٚب حديٞ: 

 فُْف ضًٔػ.

ٚؾِٜ، وأؿّٔٝ افهالة ًٍؾ ادهع إذا ـٚن دم صالة ٕمٚذا يَ  :017س

 فٍِريوٜ، هؾ يقاصؾ صالة افْٚؾِٜ أم يَىًٓٚ؟

 .دم ادسٖفٜ خالف بغ افًِامء ج:

بؼط أن  ،ّيض دم إمتٚم ٕٚؾِتفادهع يَ  : أن-واهلل أظِؿ -ر فدي  هٚوافي 

 .يدرك افرـًٜ إوػ مع اإلمٚم
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 أن ؾٚفيٚهر .شؾال صالة إٓ ادُتقبٜ ،إذا أؿّٔٝ افهالة»حديٞ: أمٚ و 

متِبًسٚ بهالة  ـ ـٚنأمٚ مَ  .هالة ادُتقبٜافؼع دم صالة إٓ ٓ يَ  :مًْٚه

َٓ }مـ بٚب ؿقفف تًٚػ:  ،ّٓٚتؾُِٔ  ُِقا َو ؿْ  ُتْبىِ ُُ  .[33: حمّد] {َأْظاَمَف

وافديف وهق يهع ٕٚؾِٜ مـ  أحُد  ؿ إذا ٕٚدى افنخَص ُْ مٚ احُل  :018س

 تّٓٚ؟أم يُ  ىع افهالة فٔجٔٛ افقافديـافْقاؾؾ، هؾ يَ

 .دم ادسٚفٜ خالف بغ افًِامء ج:

ع افقافد أو افقافدة هذا ِّ ؾ٘ذا َش  ،ح بهقت ظٚلٍ ب  َس إٔف يُ  وافيٚهر فدي   

 ءن ظِٔف فقيٚٓ يْٚد أهنام ف مـ حٚهلامرِ ًْ يَ  أو ـٚن ،وشُٝ افهقت

 .وإٕام خيٍػ صالتف ؿدر ادستىٚع ،رجؾال خَي  ،مٓؿ

: حلديٞ خرج مـ افْٚؾِٜؾَِٔ  ،ض مٓؿٕف فٌرٚيىِب ًرف أهنامفُـ إن ـٚن يَ  

د ظِٔٓٚ وإنٌؾ رُ افذي دظٝ ظِٔف أمف دٚ مل يَ  ،ٟ صٚحٛ افهقمًٜيْ رَ ُج 

 بٚفْٚؾِٜ.

 قات اخلّس؟ِمٚ ظدد افسْـ افرواتٛ افتٚبًٜ فِه :019س

 .رَخ آ رـًٚت دم ؿقل ْؼ ة رـًٜ دم ؿقل، وظَ ْؼ ظَ  ٚافسْـ افرواتٛ ثْت ج:

أهنٚ ؿٚفٝ: شًّٝ رشقل  ،زوج افْبل  حلديٞ أم حبٔبٜ :وإول أطٓر

ة رـًٜ ْؼ مٚ مـ ظبد مسِؿ يهع هلل ـؾ يقم ثْتل ظَ »يَقل:  اهلل 

ْل فف بٔٝ دم إٓ بُ  :أو -ٚ دم اجلْٜك اهلل فف بٔتً َْ ٚ، ؽر ؾريوٜ، إٓ بَ تىقظً 

 .ش-اجلْٜ
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مٚ و ؟وؿتٓٚمٚ و ؟؟ ومٚ ظدد رـًٚهتْٜٚ راتبٜهؾ فٍِجر ُش  :001س

 ؾوِٓٚ؟

 .ْٜ راتبٜفهالة افٍجر ُش ًٕؿ،  ج:

 .نٚوهل رـًت 

 افٍجر. بًد أذانووؿتٓٚ  

 .شرـًتٚ افٍجر خر مـ افدٕٔٚ ومٚ ؾٔٓٚ» :وظـ ؾوِٓٚ ؿٚل رشقل اهلل 

ظذ رء مـ افْقاؾؾ أصد  وؿٚفٝ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ: مل يُـ افْبل 

 مْف تًٚهًدا ظذ رـًتل افٍجر.

جر ؿبِف، ؾٓؾ فف أن يهِٔٓٚ ْٜ افٍسًٍف افقؿٝ فٔهع ُش ـ مل يُ مَ  :000س

 بًده؟

بؾ يْتير حتك تىِع  :خرونآوؿٚل  .فف ذفؽ ظْد ؾريؼ مـ افًِامء ج:

 افنّس.

ٓ »واحتجقا بحديٞ:  (.ْٜ افٍجر واجبُٜش ) :ؿٚل بًض افًِامء :002س

 ، ؾام ؿقفؽ؟شظقا رـًتل افٍجر وإن ضردتُؿ اخلٔؾَد تَ 

 .هذا احلديٞ افذي احتجقا بف ضًٔػ ج:

حلديٞ  :مجٚهر افًِامء إػ اشتحبٚب افرـًتغ ؿبؾ افٍجروؿد ذهٛ  

أن ظِٔف  ظـ افٍرائض وأخزه افرشقل   ل افرشقَل ٖدٚ َش  ،إظراب
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ٓ، إٓ أن » :ؿٚل ؟ؽرهٚ : هؾ ظع  مخس صِقات دم افٔقم وافِِٜٔ، ؿٚل

 .شتىقع

ض ّٓؿ أن اهلل اؾسِِ ظْ وأَ » :فّٔـإػ ادًٚذ بـ جبؾ دٚ أرشِف  وفَقفف 

 .شظِٔٓؿ مخس صِقات دم افٔقم وافِِٜٔ

 ْٜ صالة افيٓر؟مٚ ظدد رـًٚت ُش  :003س

ويُّـ تِخٔص مٚ ورد دم  ،ِػ افًِامء دم ذفؽ ظذ ظدة أؿقالاختَ  ج:

 راء:آثالثٜ  دمْٜ صالة افيٓر ُش 

 إول: أربع رـًٚت.

 افثٚين: شٝ رـًٚت.  

 رـًٚت. افثٚفٞ: ثامين

صِٔٝ مع رشقل اهلل »ؿٚل: بـ ظّرؾحديٞ ا إول:افرأي جٜ أمٚ ُح 

رـًتغ ؿبؾ افيٓر، ورـًتغ بًد افيٓر، ورـًتغ بًد اجلًّٜ،  

 .شورـًتغ بًد ادٌرب، ورـًتغ بًد افًنٚء

أهنٚ ؿٚفٝ:  ،ؾحديٞ أم حبٔبٜ زوج افْبل  افثٚين:افرأي جٜ وأمٚ ُح 

 ُٝ مٚ مـ ظبد مسِؿ يهع هلل ـؾ يقم ثْتل »يَقل:  رشقل اهلل  شًّ

ل فف ِْ إٓ بُ  :أو -ٚ دم اجلْٜك اهلل فف بٔتً َْ ٚ، ؽر ؾريوٜ، إٓ بَ ة رـًٜ تىقظً ْؼ ظَ 

 .ش-بٔٝ دم اجلْٜ
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يهع دم بٔتل ؿبؾ افيٓر  ـٚن » :ؿٚفٝظٚئنٜ  أم ادٗمْغ وحديٞ

 ًً دخؾ ؾٔهع رـًتغ، وـٚن يهع رج ؾٔهع بٚفْٚس، ثؿ يَ ٚ، ثؿ خَي أرب

، ويهع بٚفْٚس افًنٚء، بٚفْٚس ادٌرب، ثؿ يدخؾ ؾٔهع رـًتغ

 احلديٞ. ش غ...ويدخؾ بٔتل ؾٔهع رـًت

ٚ،  ـٚن افْبل » :ريض اهلل ظْف ؿٚل وحديٞ ظع ًً يهع ؿبؾ افيٓر أرب

 .شوبًدهٚ رـًتغ

 ريض اهلل ظْف:  ؿٚل اإلمٚم افسمذي ظَٛ حديٞ ظع

 ـومَ  ، افْبل أصحٚب مـ افًِؿ أهؾ أـثر ظْد هذا ظذ وافًّؾ 

 ؿقل وهق .رـًٚت أربع افيٓر ؿبؾ افرجؾ يهع أن تٚرونخي ،بًدهؿ

 .وإشحٚق ادبٚرك وابـ افثقري شٍٔٚن

 ظـ افْبل  ،افثٚفٞ: ؾحديٞ أم حبٔبٜ ريض اهلل ظْٓٚافرأي جٜ أمٚ  ُح 

ٚمَ » ؿٚل: ًً ٚ، َح  ـ صذ ؿبؾ افيٓر أرب ًً  .شمف اهلل ظذ افْٚرر  وبًدهٚ أرب

 . ثبٝ ظـ رشقل اهللٓ يَ  ،وهق حديٞ ضًٔػ

 واهلل أظِؿ. ،افَقل افثٚين هق افراجح فَقة أدفتف :أمحد()ؿِٝ 

 ْٜ راتبٜ؟هؾ فًِك ُش  :004س

 ْٜ راتبٜ.فٔس فًِك ُش  ج:
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 ؟افًك بًد أذان هؾ هْٚك مٕٚع أن يهع افنخص :005س

 :ستحٛ فِنخص أن يهع ؿبؾ افًك رـًتغ أو أـثريُ  ٓ مٕٚع، بؾ ج:

 حلديٞ:

 إذان واإلؿٚمٜ. :هقد بٕٚذإغ. وادَشبغ ـؾ أذإغ صالة دـ صٚء»

 :مٚ صحٜ هذه إحٚديٞ :006س

ٚ أً رَ امْ ؿ اهلل حِ رَ » إول: ًً  .شصذ ؿبؾ افًك أرب

ٚمَ »افثٚين:  ًً  .شمف اهلل ظذ افْٚرر  َح  ،ـ صذ ؿبؾ افًك أرب

ٚ يهع ـٚن افْبل »افثٚفٞ:  ًً  ؟شٍهؾ بْٔٓـ بٚفتسِٔؿيَ  ،ؿبؾ افًك أرب

 .ثبٝ ظـ رشقل اهلل ٓ تَ  ،ـِٓٚ أحٚديٞ ضًٍٜٔ ج:

 ومتك تُقن؟ ؟ْٜ راتبٜهؾ فٌِّرب ُش  :007س

 ن.ٚوتُقن بًد صالة ادٌرب، وهل رـًت .ْٜ راتبًٜٕؿ، فٌِّرب ُش  ج:

 وؽرهؿ. ...وظٚئنٜ، وابـ ظّر ـام تَدم دم حديٞ أم حبٔبٜ

ًِ  :008س  ومتك تُقن؟ ؟ْٜ راتبٜنٚء ُش هؾ فِ

ًِ  ج:  ن.ٚبًد صالة افًنٚء، وهل رـًت وتُقن .ْٜ راتبٜنٚء ُش ًٕؿ، فِ

 وؽرهؿ. ...وظٚئنٜ، وابـ ظّر ـام تَدم دم حديٞ أم حبٔبٜ

 وهؾ تقز افهالة ؿبِٓام؟ ؟ْٜ ؿبِٜٔهؾ فٌِّرب وافًنٚء ُش  :009س

 ْٜ ؿبِٜٔ، فُـ افهالة ؿبِٓام مستحبٜ.فٔس فٌِّرب وافًنٚء ُش  ج:

ـَ ُِّ َص »أمٚ ادٌرب ؾِحديٞ:   .شًثٚ( دـ صٚءرهٚ ثالر  قا ؿبؾ ادٌرب )
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ًِنٚءوأمٚ   .شبغ ـؾ أذإغ)ـررهٚ ثالًثٚ( صالة دـ صٚء»ؾِحديٞ:  اف

 ل ظـ افهالة بًد افٍجر وافًك؟ٝ هَنْ بَ هؾ ثَ  :021س

 وافًك. ٝ افْٓل ظـ افهالة بًد افٍجربَ ًٕؿ، ثَ  ج:

 افهِقات ذوات افسبٛ: -واشتثْك بًض افًِامء مـ هذا افْٓل

ـ دخؾ ادسجد ؾٔهع حتٜٔ ادسجد وفق دم و مَ ْٜ افٍجر، أـّـ ؾٚتتف ُش 

أو  .ـ ـٚن ٕٚئاًم ظـ صالة افًك أو ظـ صالة افٍجروؿٝ افْٓل، أو مَ 

 وٕحقهٚ. ...صالة اجلْٚزة

 ظذ افراحِٜ دم افسٍر؟ افتٍْؾهؾ جيقز  :020س

وهذا  ،جيقز افتٍْؾ ظذ افدابٜ دم افسٍر حٔثام تقجٓٝ بٚفنخصًٕؿ،  ج:

 بٚإلمجٚع.

ـٚن يتٍْؾ ظذ افبًر ويقتر  ٝ أن رشقل اهلل بَ وثَ ل ابـ افَىٚن: ؿٚ

 .ظِٔف

ز ٕحد أن يقتر ظذ افدابٜ أو افبًر ؾِؿ جُيِ  (0)ِٓٚ أبق حٍِْٜٔٓ ْٜ َج وهذه ُش  

ـَ ؾَّ ْح دم ادَ   .ـ ظذرهف إٓ مِ رِ ، و

وخٚفٍف أصحٚبف )ومجٓقر( افٍَٓٚء، إٓ ؾرؿٜ تٚبًتف، وهل حمجقجٜ  

 .(0)بٚإلمجٚع

                                                      

ؾ إمٚم ٓ  ، ؾِٔس مـ افسٓؾ أن جُيَ ٚ(مل يَؾ هب) :، وإٕام يَٚل(ِِٓٚٓ َج ) :ٓ يَٚل  (1)

 !!أهؾ افرأي وشٔد افٍَٓٚء
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 ـٕٚٝ أيْام دواهبؿ ظذ أشٍٚرهؿ دم قنُِّ َه يُ   افْبل أصحٚب ـٚنو

 .افًِامء بغ ؾٔف خالف ٓ ،ظِٔف جمتّع أمر وهذا وجقهٓؿ،

فَِبِٜ  ،وـِٓؿ جئز افتىقع فِّسٚؾر ظذ )راحِتف( حٔٞ تقجٓٝ بف

ؿ ِ  َس وؽرهٚ، يقمئ إيامء، جيًؾ افسجقد أخٍض مـ افرـقع، ويتنٓد ويُ 

 .ِفَّ ِتف ودم حَمْ وهق جٚفس ظذ راح

م وهق مستَبؾ رِ ٍتتح ٕٚؾِتف ظذ دابتف إػ افَبِٜ، حُيْ حٛ مجٚظٜ أن يَ واشتَ  

 . (2)افَبِٜ، ثؿ ٓ يبٚيل حٔٞ تقجٓٝ بف

 افسٔٚرات وافَىٚرات وافىٚئرات. :ِحؼ بٚفدابٜويَ  :أمحد()ؿِٝ 

 ق مجٚهر افًِامء دم هذا بغ افسٍر افىقيؾ وافَهر.ر  ٍَ ومل يُ 

ـ  فِّرء أن يهع افسْـ افرواتٛ)ادُ  هؾ :022س  دة( دم افسٍر؟ٗ

 ؼ ظذ ٍٕسف.ُن فف ذفؽ ظْد ـثر مـ افًِامء، مٚ مل يَ  ج:

هؾ يتىقع اإلمٚم وادٖمقم دم ٍٕس  ادُٚن افذي صذ ؾٔف  :023س

 افٍريوٜ؟

 .آَخرهذا جٚئز ظْد ؾريؼ مـ افًِامء، بْٔام ـرهف ؾريؼ  ج:

ؾ صالة قِص أٓ ُٕ  ،رٕٚ بذفؽمِ : أُ وؾٔف ،مسِؿمٚ رواه  :وؽٚيٜ مٚ ورد دم ذفؽ

 بهالة حتك ٕتُِؿ أو ٕخرج.

                                                                                                                                                        

 ك إمجٚع دم حغ أن شٔد افٍَٓٚء خمٚفػ!!ومـ افًجٔٛ أن يُقن هْٚ  (1)

 .(077/ 0) (اإلمجٚع مسٚئؾ دم اإلؿْٚع) ْيريُ  (2)
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وهذا ؽٚيٜ مٚ ؾٔف آشتحبٚب، وفٔس ؾٔف اإلفزام بٚفتحقل مـ ادُٚن بؾ 

 افُالم يٍُل.

ؿ ظذ ِ   ادرء ادُٚن أو تُِؿ بٖن َش ر  فق ؽَ وإمر واشع،  :أمحد()ؿِٝ 

ـَ   سـ.ػ وأحوْ أَ فُٚن  ،ؿ أي أحدِ  جٚره أو 

 مع ؿدريت ظذ افَٔٚم؟ ،وإٔٚ جٚفس ِٜهؾ جيقز يل أن أصع افْٚؾ :024س

 ٕهػ ثقاب افَٚئؿ. ؽًٕؿ، جيقز ذفؽ بٚإلمجٚع، فُـ ف ج:

ا ؾِف ٕهػ أجر ـ صذ ؿٚظًد  ؾٓق أؾوؾ، ومَ ـ صذ ؿٚئاًم مَ »: فَقفف 

 .ش ؾِف ٕهػ أجر افَٚظدـ صذ ٕٚئاًم افَٚئؿ، ومَ 

 ـهالة افٍريوٜ؟ :ٚؾِٜ يسجد فِسٓقـ شٓٚ دم صالة افْهؾ مَ  :025س

ًْ ؾ ابـ ؿدامٜ دم ذفؽ اإلمجٚعََ ًٕؿ، وؿد َٕ  ج:  ؿ اخلالف إٓ ظـَِ ، وٓ ُي

 ابـ شريـ.و ؿتٚدة

واظِؿ أن مجٓقر افًِامء ظذ إٔف يسجد فِسٓق دم صالة ؿٚل افْقوي: 

وهق ؿقل  .ٓ شجقد فِتىقع :بـ شريـ وؿتٚدةاوؿٚل  .افتىقع ـٚفٍرض

 .رمحف اهلل تًٚػ ،ـ افنٚؾًلضًٔػ ؽريٛ ظ

 ،هؾ إؾوؾ دم صالة افتىقع بٚفْٓٚر أن تُقن رـًتغ رـًتغ :026س

 ًً ًً  ٚأو أرب  ؟ٚأرب

 ن ـهالة افِٔؾ.ٚن رـًتٚأهنٚ رـًتإػ ذهٛ اجلّٓقر خالًؾٚ فألحْٚف  ج:
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وهق ضًٔػ  شكَْ ثْ ك مَ َْ ثْ صالة افِٔؾ وافْٓٚر مَ »جٜ اجلّٓقر حديٞ: وُح 

 ـر افْٓٚر(.)فٔس ؾٔف ذِ  شكَْ ثْ ك مَ َْ ثْ صالة افِٔؾ مَ » :ابفهبذا افٍِظ، وصق

حديٞ ابـ ظّر ريض اهلل  ـام دم ثٚبٝ ظـ افرشقل افهذا هق  ٕن

 ظْٓام.

ًٔٚ بًد اجلًّٜمَ »حديٞ:    جتٓؿوأمٚ إحْٚف ؾُح   ،ـ ـٚن مُْؿ مهِ

ٚ ؾ  َه ؾُِٔ  ًً ٚ»: وحديٞ ظٚئنٜ  .شأرب ًً  .شـٚن يهع ؿبؾ افيٓر أرب

ٚ بدون تسِٔؿ  ؾٔٓامفُـ فٔس  ومهٚ حديثٚن صحٔحٚن ًً إٔف ـٚن يهع أرب

 بغ ـؾ رـًتغ.

ٚ. ريض اهلل ظْٓام ظـ ابـ ظّر ٝبَ فُـ ثَ  ًً ٚ أرب ًً  إٔف ـٚن يهع بٚفْٓٚر أرب

 َىع دم ادسٖفٜ.يَ  أو ٕص افبٚب خز وفٔس دم ،إمر واشع :أمحد()ؿِٝ 

ُٝ  :027س  حتٜٔ ٓؾ أصع رـًتغؾ ،ادسجد واخلىٔٛ خيىٛ إذا دخِ

 ادسجد أم أجِس؟

ؾ   ج: ُُ  .ؿٚل ؾريؼ مـ افًِامء ب

وفق  .ستحٛ فف أٓ جيِس حتك يرـع رـًتغ خٍٍٔتغإٔف يُ  وافراجح فدي   

 جِس بدون صالة ؾال حرج ظِٔف.

مٚ ظدد  :ْٜ ؿبِٜٔ، فُـ افسٗال هْٚمًِقم إٔف فٔس فِجًّٜ ُش  :028س

 ًديٜ فِجًّٜ؟ْٜ افبَ رـًٚت افسُّ 
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 :امء دم هذه ادسٖفٜ ظذ ثالثٜ أؿقالِػ افًِاختَ  ج:

 ريض اهلل ظْٓام ػ ابـ ظّرَص هُذا وَ  إول: يهع بًد اجلًّٜ رـًتغ.

 .ًؾ افرشقل ؾِ 

ٚ ًً ـ ـٚن مَ » ريض اهلل ظْف: . حلديٞ أب هريرةافثٚين: يهع بًد اجلًّٜ أرب

ًٔٚ بًد اجلًّٜ ٚ ؾ  َه ؾُِٔ  ،مُْؿ مهِ ًً  .شأرب

ريض اهلل ظْف  د هذا ظـ ابـ مسًقدرَ وَ  ٚ.افثٚفٞ: يهع بًد اجلًّٜ شت  

 بًض افسِػ.و

 إمر واشع، وافَقل إول وافثٚين ـالمهٚ ؿقي. :أمحد()ؿِٝ 

صذ بًد اجلًّٜ دم ادسجد صذ  ـٚن إذا  افْبل  هؾ صح أن :029س

ٚ، وإذا صذ دم بٔتف صذ رـًتغ ًً  ؟ أرب

 .ٚثٚبتً  اشًْد  ٓ أظِؿ هلذا ظـ رشقل اهلل  ج:

 .صاًل فف أٓ أظِؿ : قيْلأبق إشحٚق احُل  /ثد  َح صٔخْٚ ادُ ؿٚل 

إذا صذ دم  -أمٚ افتٍهٔؾمهىٍك افًدوي:  /ثد  َح وؿٚل صٔخْٚ ادُ 

ٚ، وإذا صذ دم بٔتف صذ رـًتغ ًً ؾٓق مـ ؾًؾ ابـ ظّر  -ادسجد صذ أرب

   . ريض اهلل ظْٓام، وفٔس مـ ؾًؾ افرشقل

 ؤٓٚ؟هؾ افْٚؾِٜ إذا ؾٚتٝ افنخص يَ :031س

 افًِامء دم هذه ادسٖفٜ ظذ ظدة أؿقال:ب  خالف بغ دَ  ج:

 .َٙٓ تُ  :ـ ؿٚلمَ ّْٓؿ ؾ
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 .افسْـ افرواتَٛٙ تُ  :لـ ؿٚمَ  ٓؿ ومْ 

ٔ   قر  ؾَ ومْٓؿ  َمـ   أمٚ  .َٙتُ  ،ٚ ـٚفْقم أو افْسٔٚنؾَٚل: إن ـٚن ظذًرا ذظ

 .َٙفٌر ظذر ؾال تُ 

 .غ أن يَؤٓٚ أو ٓ يَؤٓٚ بر  ادهع خُمَ  :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ  

 -حكمٚ هق مستَؾ بٍْسف مـ افْقاؾؾ ـٚفًٔد وافوُّ  :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ  

 َٙ.ٓ يُ  ْـ افرواتٛومٚ هق تٚبع فٌره ـٚفسُّ  .ُيَٙ

 ُُ  ذ ادسِؿ ؾال حرج ظِٔف.َخ ؾ ؿقل وجٓتف، وبٖي رأي مـ هذه أراء أَ وف

 ذا.إدفٜ تنٓد هل : ٕنوإٔٚ أختٚر أن فِّهع ؿوٚءهٚ

 ة رـًٜ.ْؼ صذ بٚفْٓٚر ثْتل ظَ  ،إذا ؾٚتف حزبف مـ افِٔؾ ؾَد ـٚن 

 .شٓٚ إذا ذـرهِٚ  َه ؾُِٔ  ،ِٔٓٚس ـ ٕٚم ظـ صالة أو َٕ مَ »: ًّقم ؿقفف فو

 ومٚ ظدد رـًٚهتٚ؟  ؟ؿ صالة افوحكُْ مٚ ُح  :030س

ظذ افهحٔح مـ أؿقال ، ْٜ ظـ رشقل اهلل صالة افوحك ُش  ج:

 .ءافًِام

 صالهٚ ثامين ؾٕٚمر دم ذفؽ واشع، وافرشقل ،رـًٚهتٚظدد أمٚ و 

 رـًٚت.
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 ودم أي رء يستخر ادرء؟ ؟ؿ صالة آشتخٚرةُْ مٚ ُح  :032س

 هنٚ مستحبٜ.إ :مؼوظٜ بال خالف، وؿد ؿٚل افًِامءصالة آشتخٚرة  ج:

ًٕٚ دم بًض إمقر ادستحبٜ إ  ذا تًٚرض وتُقن دم إمقر ادبٚحٜ، وأحٔٚ

 ََ   .مد  إمر ظذ افنخص دم أهيام ُي

 وٓ تُقن دم افقاجبٚت وادحرمٚت وادُروهٚت.

 قأو مـ ادُّـ أن أدظ ؟ِزم ختهٔص رـًتغ فالشتخٚرةهؾ يَ  :033س

 دظٚء آشتخٚرة بًد أي ٕٚؾِٜ؟ب

بدظٚء بؾ يُّْؽ أن تدظق  ،ص هلٚ رـًتغه  فٔس بالزم أن خُت  ج:

 آشتخٚرة دم

 ْٜ راتبٜ أو ؽرهٚ.ـُس  :أي صالة ٕٚؾِٜ

 ؟ههؾ دظٚء آشتخٚرة يُقن ؿبؾ افسالم أم بًد :034س

 فٔس دم ادسٖفٜ ٕص سيح، وإمر واشع. ج:

 مٚ دظٚء آشتخٚرة؟ :035س

 : (6382) (صحٔحف)ؿٚل اإلمٚم افبخٚري دم  ج:

 ال،قَ ادَ  أب بـ افرمحـ ظبد حدثْٚ مهًٛ، أبق اهلل ظبد بـ فر  ىَ مُ  حدثْٚ 

 : ؿٚل ظْف، اهلل ريض جٚبر ظـ ادُْدر، بـ ّدحم ظـ

 : افَرآن مـ ـٚفسقرة :ـِٓٚ إمقر دم آشتخٚرة ِّْٚ  ًَ يُ   افْبل ـٚن
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 أشتخرك إين افِٓؿ: يَقل ثؿ رـًتغ ؾِرـع ،بٕٚمر هؿ أحدـؿ إذا »

 تَدر ؾٕ٘ؽ :افًئؿ ؾوِؽ مـ وأشٖفؽ بَدرتؽ، وأشتَدرك بًِّؽ،

 !!افٌٔقب مال  ظَ  وإٔٝ أظِؿ، وٓ وتًِؿ أؿدر، وٓ

َٝ  إن افِٓؿ   - أمري وظٚؿبٜ ومًٚر ديْل دم يل خر إمر هذا أن تًِؿ ـْ

  .يل ؾٚؿدره - وآجِف أمري ظٚجؾ دم: ؿٚل أو

َٝ  وإن   أو - أمري وظٚؿبٜ ومًٚر ديْل دم يل ذ إمر هذا أن تًِؿ ـْ

 اخلر يل واؿدر ظْف، واسؾْل ظْل ؾٚسؾف - وآجِف أمري ظٚجؾ دم: ؿٚل

 .شحٚجتف لّ  َس ويُ  .بف ْلض  رَ  ثؿ .ـٚن حٔٞ

 ػ أحد مـ افًِامء حديٞ صالة آشتخٚرة؟ً  هؾ َض  :036س

 ظـ ظبد افرمحـ بـ  ؾَٚل ،ٍف اإلمٚم أمحد بـ حْبؾً  ًٕؿ، َض  ج:

. مُْر وهق ؽره، أحد يرويف فٔس ،آشتخٚرة دم ٚحديثً  روييَ : أب ادقال

 وأهؾ ( جٚبر ظـ ادُْدر ابـ): يَقفقن ؽِط حديٞ ـٚن إذا ادديْٜ وأهؾ

 .(0)ظِٔٓام حئِقن ( إٔس ظـ ثٚبٝ) :يَقفقن افبكة

 مٚ ؽر أحٚديٞ ادقال أب بـ افرمحـ وفًبدؿٚل:  ،ديوـذفؽ اإلمٚم ابـ ظَ 

 وؿد ،آشتخٚرة حديٞ ظِٔف رَ ُِ ْٕ أُ  وافذي ،احلديٞ مستَٔؿ وهق ،ذـرُت 

                                                      

 .(0793/ 3) (احلٍٚظ ذخرة)  (1)
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 ابـ رواه ـام  افْبل أصحٚب مـ احدو ؽر آشتخٚرة حديٞ ىوَ رَ 

 .(0)ادقايل أب

ؼ افُْٚرة ِِ ىْ ٍف، أو إٔف يُ ً  َو إٔف يُ  ( مًْٚهمُْر) :هؾ ؿقل أمحد :037س

 ؟ظذ افتٍرد

ِلوؿد ؿٚل اإلمٚم  تْ  ٍَ  ظـ افبخٚري رواه :شآشتخٚرة صالة» ادختك دم اف

ُٝ  :احلَر ؿٚل (مُْر حديٞ هق) :أمحد اإلمٚم وؿٚل جٚبر،  ؾٔف اشتٍتٔ

 ؼِِ ىْ يُ  أمحد بٖن اجلقاب إيل   ؾُتٛ ،ـتٚبٜ دم ادؼؾٜ مُٜ أئّٜ بًض

 آشتخٚرة حديٞ أن مع ،ثَٜ هروا ـٚن وإن ،ادىِؼ افٍرد ظذ (رَُ ْْ ادُ )

 ؟(2)جٚبر ؽر افهحٚبٜ مـ شتٜ ظـ يوِ رُ 

 .افتٍرد :اإلمٚم أمحد بٚفُْٚرةَهد ؿد يَ  ج:

  .َهد افتؤًػيٞ إٔف يَ ٕمر دم هذا احلدفُـ طٚهر ا 

ٍَ ْٓ وفٔس هذا ؾَ  ر : مثؾ بدؿ ظدد مـ افًِامءْٓ ّل وحدي، ؾَد شبَْل هلذا اف

 .(3)افديـ افًْٔل احلٍْل، وافنقـٚين

                                                      

 .(510/ 5) (افرجٚل ضًٍٚء دم افُٚمؾ) (1)

 .(48: ص) فٍِتْل (ادقضقظٚت تذـرة)  (2)

 (.3/87)( ٕٔؾ إوضٚرو)( 7/222)ي( ظّدة افَٚر)إير   (3)
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 حديٞ إن: ؾَٚل حْبؾ، بـ أمحد ٍفً  َض  ؾَد ذفؽ ومعؿٚل افًْٔل: 

 .مُْر آشتخٚرة دم ادقايل أب بـ ظبدافرمحـ

 تهحٔح ومع (افبخٚري صحٔح) دم ـقٕف مع احلديٞ وؿٚل افنقـٚين:

 ظبد حديٞ إن: وؿٚل حْبؾ بـ أمحد ٍفً  َض  ؿد -فف حٚتؿ وأب افسمذي

 مُْر -ضريَف مـ اجلامظٜ هٗٓء أخرجف افذي يًْل -ادقايل أب بـ افرمحـ

 :ادذـقر افرمحـ ظبد ترمجٜ دم (افُٚمؾ) دم ديظَ  ابـ ؿٚل. آشتخٚرة دم

 .آشتخٚرة حديٞ ظِٔف رَ ُِ ْٕ أُ  إٕف

ِلوأمٚ ؿقل اإلمٚم  تْ  ٍَ وي ظـ شتٜ مـ افهحٚبٜ ؽر جٚبر ن احلديٞ رُ إ): اف

ؾٖؿقل: ـؾ إشٕٚٔد هلٗٓء افهحٚبٜ ضًٍٜٔ  (بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْف

 وٓ تهح.

 مٚ احلٚصؾ فديؽ دم حديٞ صالة آشتخٚرة؟ :038س

ـ افهحٚبٜ ومٚ ورد ظـ ؽره م .متُِؿ ؾٔفريض اهلل ظْف حديٞ جٚبر  ج:

 ضًٔػ.

 ،فُـ مع تؤًػ اإلمٚم أمحد فِحديٞ، ؾَد صححف مجٚظٜ مـ افًِامء

وافسمذي وابـ  (صحٔحف)ظذ رأشٓؿ اإلمٚم افبخٚري ب٘خراجف فف دم 

 وؽرهؿ. ...حبٚن
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ُٝ  :039س  ز  ـَ ادسجد واإلمٚم دم افرـقع، ؾٓؾ إٔٚ مِزم بٖن أُ  دخِ

 تُبرة ز  ـَ أم يُّْْل أن أُ  ؟تَٚلإوػ فإلحرام، وافثٕٜٚٔ فالٕ :تُبرتغ

 واحدة؟

ـَ  ج: وٕقى هبٚ  ، تُبرة واحدة وهق ؿٚئؿز  ذهٛ مجٓقر افًِامء إػ إٔف فق 

ِٓٚ ؾٓق ًَ ْٜ، ؾِق ؾَ وأمٚ تُبرة إٓتَٚل ؾٓل ُش  .ؾٓذا جيزئف ،تُبرة اإلحرام

وإٓ ؾٚفهالة صحٔحٜ بتُبرة واحدة يُزهٚ حٚل ؿٔٚمف ٕٚوًيٚ هبٚ  ،أتؿ

 دخقل دم افهالة.اف

ُٝ  :041س َُ  ؾقجدُت  دخِ ٚ، ؾ ًً ت ٕٚوًيٚ افدخقل دم افهالة ز  اإلمٚم راـ

أو بهٌٜٔ أخرى: هؾ  ؟ورـًٝ مًف، ؾٓؾ هبذا أـقن ؿد أدرـٝ افرـًٜ

 ك افرـًٜ بٚفرـقع؟رَ ْد تُ 

 .ك بٚفرـقعرَ ْد افرـًٜ تُ  فًِامء إػ أنمجٓقر اذهٛ   ج:

 ٚ ًً ـَ  ، ؾْقى بَِبفؾّتك دخؾ افنخص ؾقجد اإلمٚم راـ  فِدخقل دم ز  و

 .ؾٓذه افرـًٜ حمسقبٜ فف ،افهالة بِسٕٚف

رة ريض اهلل ظْف، وهق ؿقل ظدد مـ أصحٚب ُْ ؾ هذا أبق بَ ًَ وؿد ؾَ  

 .ٚوؽرمه ...وابـ مسًقد ـٚبـ ظّر :  افرشقل

ك بٚفرـقع ظْد مجٓقر افًِامء، ؾام حد أو رَ ْد ّْٚ أن افرـًٜ تُ ِِ ظَ  :040س

 ك بف افرـًٜ؟رَ ْد افذي تُ  زمـ هذا افرـقع

ٚ ج: ًً  ويٍْهؾ رـقظف ظـ وؿقؾف. ،حد ذفؽ أن يستَر راـ
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 مل وإن رـبتٔف مـ يديف أمُـ إذا: وافسجقد افرـقع دم مٚفؽ اإلمٚم وؿٚل

 .(0)ٚتسبًٔح  ٝقؿ  يُ  ٓ وـٚن .ظْف جمزئ ؾذفؽ ،حب  َس يُ 

 صالة اجلامظٜ؟ ؾؤِٜ ك ادهعرِ ْد بام يُ  :042س

 ادسٖفٜ ظذ ؿقفغ:هذه هؾ افًِؿ دم ِػ أاختَ  ج:

فُـ فٔس دم  ،ك وفق دم افتنٓد إخررَ ْد ؾذهٛ اجلّٓقر إػ أهنٚ تُ -

 َّ  ـ أدرـٓٚ مـ أوهلٚ.افٍوؾ ـ

 ك ؾؤِٜ اجلامظٜ ب٘دراك رـًٜ.رَ ْد وؿٚل بًض افًِامء: تُ -

َٖ ُِّ ؾام أدرـتؿ ؾَه »حلديٞ:  :وؿقل اجلّٓقر أرجح  .شقامتِ قا، ومٚ ؾٚتُؿ ؾ

ُٝ ج:043س  وأدخؾ ز  ـَ واإلمٚم دم افسجقد أو افتنٓد إوشط، ؾٓؾ أُ  ئ

 يَػ فِرـًٜ اجلديدة؟ حتكأو إٔتير  ؟مًف

 وهق ؿقل مجٚهر افًِامء. ،بؾ تدخؾ مًف ظذ أي حٚل ـٚن ج:

:  مرؾقًظٚ فرشقل اهلل ريض اهلل ظْف  ٚ رواه افنٔخٚن ظـ أب هريرة دِ 

َٖ ُِّ ؾام أدرـتؿ ؾَه »  .شقامتِ قا، ومٚ ؾٚتُؿ ؾ

 افرجؾ جٚء إذا: ؿٚفقا ،افًِؿ أهؾ ظْد هذا ظذ وافًّؾؿٚل افسمذي: 

 .اإلمٚم مع افرـقع ؾٚتف إذا افرـًٜ تِؽ تزئف وٓ ،ؾِٔسجد شٚجد واإلمٚم

: ؾَٚل بًوٓؿ ظـ رـَ وذَ  .اإلمٚم مع يسجد أن ادبٚرك بـ اهلل ظبد واختٚر

 .فف ٌٍريُ  حتك افسجدة تِؽ دم رأشف يرؾع ٓ فًِف

                                                      

 .(066/ 0) (ٕٜدو  ادُ )ٕير ا  (1)
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أم  فهؾ هق أول صالت ،مٚ يهِٔف ادسبقق بًد شالم اإلمٚم :044س

 خرهٚ؟آ

ر ِخ آوافهحٔح أن مٚ يهِٔف ادسبقق هق  ،دم ادسٖفٜ خالف بغ افًِامء ج:

ومٚ ؾٚتُؿ »وافهحٔح:  .)ؾٚؿوقا( صٚذةومٚ ؾٚتُؿ » :ٕن فٍيٜ :صالتف

  .شقا(متِ )ؾَٖ 

 متك يَقم ادسبقق إلمتٚم صالتف؟ :045س

 د إتٓٚء اإلمٚم مـ افتسِّٜٔ افثٕٜٚٔ.بً ج:

 إذا أحس بف وهق راـع؟ ،دخؾ ادسجدـ يَ هؾ يْتير اإلمٚم مَ   :046س

 إٔف يْتيره إذا مل ينؼ ظذ ادهِغ.إػ ذهٛ ؾريؼ مـ أهؾ افًِؿ  ج:

 ٓ يْتير. :وؿٚل ؿقم

 .إذا ـٚن إٓتيٚر ٓ ينؼ ظذ ادهِغ ـام ؿِْٚ :وافَقل إول هق افراجح

 وشجد فِسٓق ؿبؾ افسالم؟ ًٍؾ ادسبقق إذا شٓٚ اإلمٚمٚذا يَ م :047س

 ؿ مًف، وإٕام يَقم إلمتٚم صالتف.ِ  َس يسجد مًف فِسٓق، وٓ يُ  ج:

وإٕام يَقم إلمتٚم  ،ؾال يتٚبًف ادسبقق ،وإذا شجد اإلمٚم فِسٓق بًد افسالم

  افًِامء.دم أصح ؿقيَل  ،صالتف ويسجد فِسٓق وحده
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ؾقجد اإلمٚم ؿد رؾع مـ افرـقع دم  ،يقم اجلًّٜ ـ دخؾمَ  :048س

، ؾٓؾ يهع ؾٖدرـف دم افسجقد أو افتنٓد فِرـًٜ افثٕٜٚٔ ،افرـًٜ افثٕٜٚٔ

 رـًتغ أو يهع أربع رـًٚت؟

 ِػ أهؾ افًِؿ دم هذه ادسٖفٜ ظذ ؿقفغ: اختَ  ج:

ٚ :ؾَٚل أـثرهؿ ًً  .يهع أرب

 وؿٚل بًوٓؿ: بؾ يهع رـًتغ.

 إذ فٔس دم ادسٖفٜ ٕص سيح. :ر واشعإم وافيٚهر أن

ومٚ  ،قاُِّ ؾام أدرـتؿ ؾَه »حلديٞ:  :إٕف يهع رـًتغ :وإن ـْٝ أؿقل

 .شقامتِ ؾٚتُؿ ؾَٖ 

 َّ َّ  ـوفٔس ثقابف ـ  ـ أدرك اخلىبٜ وافهالة.أدرك افهالة مـ أوهلٚ، وٓ ـ

ُٝ  :049س ؿ ؿّٝ ِ  اإلمٚم دم افرـًٜ افثٕٜٚٔ مـ صالة افًٔد، ؾِام َش  أدرـ

 دم افرـًٜ افثٕٜٚٔ مخس تُبرات أم شبع ز  ـَ ؾٓؾ أُ  ،ٚم صاليتإلمت

 تُبرات؟

 .ٕهنٚ افثٕٜٚٔ فؽ وافثٕٜٚٔ فإلمٚم : دم افرـًٜ افثٕٜٚٔ مخس تُبراتز  َُ تُ  ج:

 .افًِامء ؿقيل وهذا هق افهحٔح مـ

 ثبٝ ؾٔف خز مرؾقع.وإن ـٚن افنٖن دم ظدد افتُبرات دم صالة افًٔد ٓ يَ 
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ُٝ  :051س اإلمٚم دم صالة افًٔد بًد رؾًف مـ افرـقع دم افرـًٜ  عم دخِ

 افثٕٜٚٔ، ؾُٔػ أصع؟

 دم إوػ شبع تُبرات بًد تُبرة اإلحرام، ودم ز  َُ تهع رـًتغ، تُ  ج:

  .افثٕٜٚٔ مخس تُبرات

وهق مٚ ظِٔف  ،وهق مذهٛ افنٚؾًل ،هذا مٚ أختٚره دم ظدد افتُبرات

 ظّقم أهؾ مك أن.

ُٝ  :050س ادسجد ؾقجدهتؿ يهِقن صالة اجلْٚزة، ؾٓؾ أدخؾ دم  دخِ

أم إٔتير حتك يبدأ اإلمٚم دم  ؟افهالة مًٓؿ ظذ احلٚل افذي هؿ ظِٔف

  ؟تُبرة جديدة

 ؿ؟ِ  َش ؿ مٚ ؾٚتْل مـ تُبرات أم أُ تِ ؿ اإلمٚم أُ ِ  وهؾ إذا َش 

 خذَت وبٖي رأي مـ افرأيغ أ ،فغِػ أهؾ افًِؿ دم هذا ظذ ؿقاختَ  ج:

 ْٚح ظِٔؽ.ؾال ُج 

ؾتدخؾ دم  ،تْتير حتك يبدأ اإلمٚم دم تُبرة جديدة ٓق:أمٚ افَقل إول ؾ

 ؿ مًف.ِ  ؿ ؾَس ِ  افهالة، وإذا َش 

إٔؽ تدخؾ مًٓؿ ظذ أي وأختٚر مـ هذه إؿقال افَقل افثٚين افذي هق  

 وضع ـٕٚقا، وتبدأ دم صالتؽ بَراءة افٍٚحتٜ دم أول تُبرة، وبٚفهالة ظذ

َٝ َِ ؿ اإلمٚم، بَ ِ  ؾ٘ن َش  ،خرهآإػ  ...افْبل دم افتُبرة افثٕٜٚٔ ؿ تِ إٔٝ فتُ  ٔ

 صالتؽ.
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 ؾٓؾ هذا جٚئز؟ ،وإٔٚ ؿٚئؿ دم افهالة أردت أن أبزق :052س

وتبهؼ ؾٔف، أو  ْدياًل ج مِ رِ ْخ ؾتُ  ،ًٕؿ، جٚئز فؽ أن تًٍؾ هذا دم افهالة ج:

تٚه  ؽل وجٓق  َح ؾ ك وحدهع  تُ  َٝ ْوإن ـ .ف ثقبؽرَ تبهؼ دم ضَ 

  .افٔسٚر

 ؾتِقث افسجٚد أو احلهر. ،فُـ ٓ تبهؼ دم ادسجد

 ؿ آفتٍٚت دم افهالة؟ُْ مٚ ُح  :053س

 .ؾٓق مُروه ،إذا ـٚن فٌر حٚجٜ مِحٜ أو رضورة ج:

ة، وابـ ظبد ْر بَ مثؾ ابـ هُ  :ؾ اإلمجٚع ظذ افُراهٜ ؾريؼ مـ افًِامءََ وؿد َٕ 

 .ٚوؽرمه ...افز

ق اهلل ـثًرا وأصع، وأثْٚء إٔتير ٕتٔجٜ وفدي، ؾُْٝ أدظ ـْٝ :054س

ُٝ  ،دخؾ وفدي افبٔٝ صاليت  وأخز وافدتف بْجٚحف وتٍقؿف، وشًّ

 ؾٓؾ يل أن أمحد اهلل وإٔٚ دم افهالة؟ ،صقتف

 .بٚحلّد ؽرؾع يديتبؾ و ،ّد اهللؽ أن حتف ،ًٕؿ ج:

ديؼ ريض اهلل ظْف ؾٖبق بُر  ريض وهق  قل ع يديف دٚ جٚء افرشؾَ رَ  افه 

 ر اهلل.َُ ودم أخرى: َص  .د اهللمَحِ  :ودم روايٜ .دم افهالةاهلل ظْف 
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ُٝ ىَ إذا ظَ  :055س  امذا أؾًؾ؟ؾ ،وإٔٚ أصع س

ؿٚل ظـ افهالة:  افرشقل  ع ٍٕسؽ، إذِّ ْس ؽ أن تُ ّد اهلل تًٚػ وفحت ج:

ف ف :ريض اهلل ظْف ، بؾ ؿٚل ابـ ظّرشإٕام هل افتسبٔح وافتُبر وافتحّٔد»

 ٓر بٚحلّد.أن جَي 

 امذا يًٍؾ؟ؾ ،ب دم افهالةءصخص تثٚ :056س

 إذ افتثٚؤب دم افهالة مُروه. :د هذا افتثٚؤب بٖن يوع يده ظذ ؾٔفرُ يَ  ج:

ُٝ  :057س ؾٓؾ  ،إْٔٚ يُّْْٚ أن َٕتؾ احلٜٔ وافًَرب أثْٚء افهالة شًّ

 هذا صحٔح؟

 .َتؾ احلٜٔ وافًَرب دم افهالةًٕؿ، جيقز فِنخص أن يَ  ج:

 .افبكي احلسـ :افهالة دم افًَرب ؿتؾ دم صخ  رَ  ومـؿٚل ابـ ادْذر: 

 وإشحٚق، وأمحد، افنٚؾًل، :افهالة دم وافًَرب احلٜٔ ؿتؾ دم صخ  ورَ 

 .وأصحٚبف ًامنوافُّْ 

ـَ   اهلل رشقل أمر مع فَقفف مًْك وٓ .ًلَخ افْ   :افهالة دم افًَرب ؿتؾ هرِ و

 .(0)بف ؿٚل اأحًد  ًِٕؿ ٓ صٚذ ؿقل بٍْسف هق ثؿ بَتِف، 

 

                                                      

 .(458/ 3) افٍالح دارط/ ،ادْذر ٓبـ (إوشط)إير    (1)
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 ؟بىؾ افهالةهؾ افثالث حرـٚت دم افهالة تُ : 058س

 ، وإن ؿٚل بف ظدد مـ افًِامء.ٓ أظِؿ ظذ هذا دفٔاًل  ج:

 دم افهالة؟ وافتٖوه وافتٖؾػ ؿ افتْحْحُْ مٚ ُح  :059س

ٓ حرج ؾٔف فإلمٚم وادٖمقم، فُـ ٓ يْبٌل أن يتْحْح ادٖمقم  ـؾ هذا ج:

ُ  فٌر حٚجٜ حتك ٓ يُ   افهالة. دم ؽ اإلمٚمَ ن

ُٝ  :061س ؾامذا  ،افسالم ظع   صخص وأفَك ، ؾدخؾ ظع  أصع ـْ

 أؾًؾ؟

 د ظِٔف افسالم إصٚرة بٔدك وفٔس بِسٕٚؽ.رُ فؽ أن تَ  ج:

 رد افسالم إصٚرة بٔده دم صالتف. فإٔ ٝ ظـ رشقل اهلل بَ ؾَد ثَ 

ُٝ  :061س ٕحـ ذاهبقن  :زمٔع دم افًّؾ، ؾَٚل أصع ودخؾ ظع   ـْ

قز يل أن جيؾٓؾ  ؟، ؾٓؾ شقف تتٌدى مًْٚ ؾْزود افىًٚمفؼاء افٌداء

 أصر برأد إْٔل مقاؾؼ؟

 .ًٕؿ، جيقز فؽ هذا ج:

 وهق دم افهالة أصٚر بٔده فِجٚريٜ، ؾٚشتٖخرت ظْف. ؾٚفرشقل  

 ؾًِٝ هذا. ادٗمْغ ريض اهلل ظْٓٚ ظٚئنٜ أم و

وهق  ،ؾتح افبٚب ٝ فديؽ حديٞ ؾٔف أن افرشقل بَ هؾ ثَ  :060س

 ؟ يهع

 فُْف ضًٔػ. ،ورد هبذا حديٞ ج:
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 ٓؾ يل أن أؾتحف؟ؾ ،ق افبٚب وإٔٚ أصعرِ فق ضُ  :062س

ُْ  ،جيقز هذا إذا ـٚن افبٚب ؿريًبٚ مـ ادهع ج:  ر اخُلىك.ثِ بحٔٞ ٓ ُي

 ؾٓؾ جيقز يل إٔٚ أمحِٓٚ أثْٚء افهالة؟ ،ضٍِتل تبُل :063س

ٚمٜ مَ ؾ أُ ّـٚن حَي  جيقز، شقاء ـٕٚٝ تبُل أو ٓ تبُل، ؾرشقل  ج:

 وهق دم افهالة. ،بْٝ ابْتف زيْٛ

مٚمٜ أُ  ـٚن يهع وهق حٚمٌؾ  أن رشقل اهلل ، ظـ أب ؿتٚدة إٕهٚري

 ،، وٕب افًٚص بـ ربًٜٔ بـ ظبد صّسبْٝ زيْٛ بْٝ رشقل اهلل 

 .ِٓٚؾ٘ذا شجد وضًٓٚ، وإذا ؿٚم مَحَ 

 هؾ جيقز فِّسِؿ وادسِّٜ افهالة دم افًِْغ؟ :064س

 .افًْٚل ضٚهرة ٝإذا ـٕٚ ،ة دم افًْٚل جٚئزة وصحٔحٜافهال ج:

سجٚد بٚفٕن ادسٚجد أن مٍروصٜ  :أزمْتْٚ خٚرج ادسجددم وحمؾ هذا  

 .ادسٚجد بٚحلٍٚظ ظذ ٕيٚؾٜ نوافًْٚل تِقثٓٚ، وٕحـ مٖمقرو

ؾال حرج  ،فـ تِقث ادُٚن ٚوـٕٚٝ افهالة ؾٔٓ ةد ًٕؾ ضٚهرجِ ؾحٔثام وُ  

 .ٚمـ افهالة هب

أـٚن  إٔف ُشئؾ: ؽ حديٞ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْفوافدفٔؾ ظذ ذف

 .شًٕؿ»يهع دم ًِٕٔف؟ ؿٚل:  افْبل 
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ُٝ  :065س  ،دم حذاء، وأثْٚء افهالة اـتنٍٝ أن ؾٔف ٕجٚشٜ إذا صِٔ

 خرج مـ افهالة؟ؾٓؾ أخًِف أو أَ 

 ظدة أحٚديٞ ظـ رشقل اهلل تبؾ ختًِف أثْٚء افهالة، وؿد جٚء ج:

 امؿ أهنٚ هبِِ خِع ًِٕٔف دٚ ظَ  فرشقلتٍٔد دم مجِتٓٚ وبّجّقظٓٚ أن ا

 ٕجٚشٜ.

إذا ؿٚم اإلمٚم فِرـًٜ اخلٚمسٜ ومل جيِس فِتنٓد إخر، ؾُٔػ  :066س

 ن؟قادٖمقم فيْبٓ

افتسبٔح فِرجٚل، وافتهٍٔؼ »حلديٞ: ، (شبحٚن اهلل): ؿيْبٓقٕف بَقهل ج:

 .شفِْسٚء

ذا ٕٚهبؿ رء دم ْٜ فِرجٚل إأن افسُّ ظذ ؾ ابـ ظبد افز اإلمجٚع ََ وؿد َٕ 

 افتسبٔح. -افهالة

 هؾ صالة ادٍْرد خِػ افهػ صحٔحٜ أم بٚضِٜ؟  :067س

 .ظْد مجٚهر افًِامء صحٔحٜ ج:

ظـ صالة ادٍْرد خِػ افهػ أو أهنٚ بٚضِٜ  لوإحٚديٞ افقاردة دم افْٓ 

 ٓ تهح، وهذا ظْد اـتامل افهٍقف.-
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 ٜ؟هؾ جيٛ ظذ اإلمٚم أن يْقي ٕٜٔ اإلمٚم :068س

 .يُقن ؿد ٕقى اإلمٚمٜٕف إذا دخؾ فٔهع بٚفْٚس إمًٚمٚ ٓ صؽ أ ج:

ر، ؾهالتف صحٔحٜ أيًوٚ وإمٚمتف َخ آبف  ؿ  تَ أْ أمٚ إذا ـٚن يهع وحده وَ  

 .صحٔحٜ

وؿد ؿٚل صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي: تهح حلديٞ ائتامم ابـ ظبٚس  

 .بٚفْبل 

 إؾَف أو إؿرأ؟ :ـ إحؼ بٚإلمٚمٜمَ  :069س

 : ادسٖفٜ خالف بغ افًِامءدمج:

ذيىٜ أن يُقن متًَْٚ فَِراءة،  ،م إؾَف ظذ إؿرأد  ََ ؾَٚل بًوٓؿ: يُ  

وافيٚهر إٔف  .إضبط دم افَراءة :وؿٔؾ .إحٍظ :هذا اإلتَٚن ؿٔؾ دُّ وَح 

 إضبط دم افَراءة مع احلٍظ افُثر.

 م إؿرأ ظّقًمٚ.د  ََ وؿٚل  بًض افًِامء: بؾ يُ 

مٜ أؿرؤهؿ فُتٚب اهلل، مْٚٚ مهىٍك بـ افًدوي: أحَٓؿ بٚإلؿٚل صٔخ

 وإؿرأ: إـثر حًٍيٚ ، مع صحٜ افَراءة.

 بٚفْٚس وهؿ فف ـٚرهقن؟ صذ ـؿ مَ ُْ مٚ ُح  :071س

 صحٔحٜ ٓ إصُٚل دم صحتٓٚ. -وهؿ فف ـٚرهقن ٚم  ؿقمً ـ أَ صالة مَ  ج:

 .رئّٜفُـ ـرهٓٚ افبًض ـراهٜٔ تْزهئٜ، وبًوٓؿ ـرهٓٚ ـراهٜ حت
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 :ْٜير فسبٛ هذه افُراهيُ  فوافهحٔح إٔ

 .ؾٚفهالة صحٔحٜ مع ـراهٜ إمٚمٜ اإلمٚم ،ؾ٘ن ـٕٚٝ فسبٛ ذظل 

ؾتهح افهالة بال  ،أمٚ إذا ـٕٚٝ ٕشبٚب دٕٔقيٜ ٓ ظالؿٜ هلٚ بٚفؼيًٜ 

 ـراهٜ.

ؿٚل صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي: افذي أراه أن افُراهٜ تْزهئٜ، ويبْبٌل 

هؾ مـ أهؾ هؿ  ،ْير دم حٚل افُٚرهغيُ  :وأيًوٚ .ٛ ذظلد بسبٔ  ََ أن تُ 

 واهلل أظِؿ. ؟ًتز ـراهتٓؿ ـ أم ؽرهؿافًِؿ وافٍوؾ ـ ؾتُ 

ٚ م ؿقمً د  ََ ـ تَ مَ  :َبؾ اهلل مْٓؿ صالةثالثٜ ٓ يَ »مٚ صحٜ حديٞ:  :070س

وافدبٚر: أن يٖتٔٓٚ بًد أن  -اٚرً وهؿ فف ـٚرهقن، ورجؾ أتك افهالة دب

 ؟شرهر  د حُمَ بَ تَ ورجؾ اظ -تٍقتف

 حديٞ ضًٔػ مـ ـؾ ضرؿف. ج:

 .(0)ثِفمِ  بٚحلديٞ افًِؿ أهؾ ٝبِ ثْ يُ  وجف ـمِ  يفأحٍ ملؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل: 

 روأَخ  ،مرشؾ أحدمهٚ :ضًٍٔغ ب٘شْٚديـ روىيُ  ؿٚل اإلمٚم افبَٔٓل: و

 .(2)مقصقل

أمٚمل ذفؽ  . ؿٚل وؿٚل صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي: احلديٞ ضًٔػ

 مراًرا.

                                                      

 .(086/ 0) (مإُ )إير    (1)

 .(083/ 3) (افُزى ْـافسُّ ) إير  (2)
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 ؿ إمٚمٜ افٍٚشؼ وادبتدع؟ُْ مٚ ُح  :072س

 مع افُراهٜ. ،ذهٛ مجٓقر افٍَٓٚء إػ صحٜ إمٚمٜ افٍٚشؼ وادبتدع ج:

ك افهالة رِ ْد يُ  ،زٔ  ؿ إمٚمٜ افهبل )ؽر افبٚفغ(، فُْف ُم ُْ ُح مٚ  :073س

 َرأ افَرآن؟ويَ 

 :افهبل ِٜػ افًِامء دم صحٜ إمٚماختَ  ج:

ٚـ َج ؾّْٓؿ مَ   ًَ زهٚ مىِ  .ق 

َْٚ ـ مَ ومْٓؿ مَ   ًَ  .ًٓٚ مىِ

ًرف ـٍٜٔٔ افهالة وحيٍظ ًزا ويَ ٔ  ٚن افهبل ُم ـاجلقاز، إذا افراجح هق و 

 ؿدًرا مـ ـتٚب اهلل.

ؿٚل صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي: ؿد دل افدفٔؾ ظذ جقاز إمٚمٜ افهبل، 

ْير دم حٚل افهبل، ّٜ، وفُـ يْبٌل أيًوٚ افَِ أٓ وهق حديٞ ظّرو بـ َش 

 وفٔس ـؾ مٖمقم، واهلل  غ، ؾٓذا فف اظتبٚر، ؾِٔس ـؾ صبلوحٚل ادٖمقم

 أظِؿ.

أن  -(درض أصٚبف قز فِنخص افًَٔد) ظذ ـرد مثاًل هؾ جي :074س

 يهع بٚفَٚدريـ ظذ افَٔٚم؟

 ِػ أهؾ افًِؿ دم صحٜ هذه افهالة ظذ ؿقفغ: اختَ  ج:

ًَٚتهح إمٚمتف م :ـ ؿٚلؾّْٓؿ مَ   .ىِ

ٚ :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ   ًَ  .ٓ تهح إمٚمتف مىِ
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ًٍ  :تهح بؼضغ :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ   ُيرجك (، وأن ٚأن يُقن إمًٚمٚ راتًبٚ )مقط

 .زوال مرضف

ٚهق وافراجح  ًَ صذ  افرشقل  ٝ دم ؽر حديٞ أنبَ ؾَد ثَ  ،اجلقاز مىِ

 وهق ؿٚظد. ريض اهلل ظْٓؿ بٚفهحٚبٜ

َٝ  :075س َٝ ج  رَ  مٚ دم افرجؾ افًَٔد بٚفْٚس إصحٚء، جقاز صالة  ح

 ؟نخٍِف أم يًَدو نؾٓؾ يٍَق

 ـام ؿرره مجٓقر افٍَٓٚء. ،خٍِف ؿًٔٚمٚ نقُِّ َه بؾ يُ  ج:

 ؾهالتف صحٔحٜ. ،ؾ٘ن جِس ادٖمقم خِػ إمٚمف افَٚظد :ؿِٝ

ؿٚل صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي: افذي ييٓر يل ـ واهلل أظِؿ ـ أن ادٖمقم فف 

  :ًداافقجٓٚن إذا صذ اإلمٚم ؿٚظ

، صذ ر أؾًٚل افهحٚبٜ خِػ رشقل اهلل آِخ  ههذ فف أن يهع ؿٚئاًم ٕن

 َِٔٚم.فز ق  ؿٚظًدا وهؿ خٍِف ؿٔٚم، ؾٓذا جُمَ 

ًٔٚ ب٘م ًٓ  ٚمفوفُـ إن صذ ؿٚظًدا تٖش وإذا صذ » :حلديٞ واتبًٚظٚ، وإظام

 ، ؾهالتف صحٔحٜ أيًوٚ.شقا ؿًقًدا أمجًقنُِّ ؾَه  ،ؿٚظًدا

ِْ  وفُـ واهلل  ،ؾٚخلالف ذ :وهق ظدم آختالف بغ ادٖمقمغ ،ظ أمرَح ُي

 أظِؿ.

 ـ ؿراءة افٍٚحتٜ؟ِس ـ ٓ حُيْ هؾ تهح إمٚمٜ مَ  :076س

 دم ادسٖفٜ خالف بغ افًِامء، وفُؾ ؿقل وجٓتف. ج:
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 :تّؾؿٚل صٔخْٚ افًدوي: هْٚك أمقر حمتِّٜ، وأخرى ٓ حُت 

 .ذا ٓ تهح صالتفؾ بٚدًْك، ؾٓخُتِ  تّؾ: ـٖن خيىئ أخىٚءؾٚفتل ٓ حُت  

 تّؾ، وافهالة مًٓٚ صحٔحٜ، واهلل أظِؿ.ّٜ أخىٚء أخرى حُت فُـ ثَ  

 )دم فسٕٚف(؟ ؿ إمٚمٜ اإلمٚم افذي ظْده فثٌُْٜ ُح مٚ  :077س

افًِامء  ؿقيل افهحٔح مـهـق هذا  .تهح صالتف، وؽره أؾوؾ مْف ج:

 ؾٔام يبدو يل.

ٚرة، ؾٓؾ ئًد ثؿ اـتنػ إٔف ظذ ؽر ضٓ ،إمٚم صذ بٚفْٚس :078س

 وحده أم ئًد افُؾ؟

ديٞ: حل: ادسٖفٜهذه افهحٔح دم هق هذا  .ئًد اإلمٚم دون ادٖمقم ج:

 .شؾُِؿ وهلؿ، وإن أخىٖوا ؾُِؿ وظِٔٓؿ -إئّٜ أي: -ؾ٘ن أصٚبقا»

 حٍيف اهلل. ،صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي وبف ؿٚل

ؿ ِ  رـًٜ، ؾِام َش ـْٚ ٕهع خِػ اإلمٚم، وؿد تٖخرٕٚ ظـ اإلمٚم ب :079س

ََ اإلمٚم، ؿ تؿ بْٚ، ؾٓؾ هذا ْٚ واحًدا مْٚ فُٔ مْ د  ّْٚ فُّْؾ هذه افرـًٜ، ؾ

 صحٔح؟

 .ؿٚل هبذا بًض افًِامء مـ افنٚؾًٜٔ واحلْٚبِٜ ج:

وإٔٚ مًٓؿ، ؾُُِؿ دم مْزفٜ  .وهؿ احلٍْٜٔ وادٚفُٜٔ ،خرونآبْٔام مل يَؾ بف  

  .ؾ بُؿ افهالةّ  َُ ؾال داظل فتَديؿ واحد مُْؿ فُٔ  ،واحدة

 وفُـ صالتُؿ صحٔحٜ.
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ُٝ  :081س ُٝ  ،مع اجلامظٜ دخِ ؿ اإلمٚم ِ  َش  مسبقًؿٚ برـًٚت، ؾِام وـْ

قا ب وست إمٚمٓؿ، ؾٓؾ مَت ْٖ متٚم صاليت، ؾجٚء ؿقم متٖخرون ؾَ ؿّٝ إل

 يهح هذا؟

 اهلل بـ ظبٚس برشقل اهلل  ًٕؿ، يهح هذا ، ؾَد اؿتدى شٔدٕٚ ظبد ج:

 ـ صالتف.ؿٙ صٔئًٚ ممٚ بًد 

 هؾ تهح افهالة خِػ إمٚم أظّك؟ :080س

 .ًٕؿ، تهح افهالة خٍِف ج:

خالف  -إظّك ظذ افبهر أو افًُس ٜواخلالف دم تٍؤؾ إمٚم 

ّ  مُ   وفُؾ رأي وجٓتف. ،ؾتح

 هؾ تهح إمٚمٜ ادرأة فِرجٚل؟ :082س

 فًدة أمقر: :ٓ تهح ج:

زمٚن دم وٓ  ن افرشقل ٓ دم زمٚ ،ث هذا دم خر افَرونُد : مل حَيْ إول

ُٝ  ،زمٚن افتٚبًغدم أصحٚبف وٓ   . هذا ؾٔام ظِّ

 .شذ صٍقف افْسٚء أوهلٚ» :: ؿٚل رشقل اهلل افثٚين

 َٖ ضِؼ ظِٔٓٚ ذ افهٍقف وأول صٍقف افْسٚء تُقن خِػ افرجٚل، ؾ

 !؟أمٚم افرجٚل ـقين :ٕهنٚ ؿريبٜ مـ افرجٚل، ؾٓؾ َٕقل هلٚ

ٍتـ افْٚس، هٍؼ حتك ٓ تَ تُ  نٚهبٚ رء دم صالهتٚ أإذا ٕ ن هلٚ افْبل ذِ َوأَ 

  هبؿ؟!ع  ٓؿ وَص مؿقمل أمٚ :ؾٓؾ َٕقل هلٚ
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ٍتـ افرجٚل، ؾبدل ادرأة دم أشٚشٓٚ ؾتْٜ، ؾرـقظٓٚ وشجقدهٚ شَٔ : افثٚفٞ

مٚ ؿد يٗدي إػ  :أن خينع دم صالتف، شٍُٔر دم صٓقتفدم أن يٍُر افرجؾ 

 ؾسٚد صالتف مـ إصؾ.

 قل مجٚهر افًِامء مـ افسِػ واخلِػ.: هذا ؿافرابع

 ؾَٚل رمحف اهلل:  ،بؾ ادظٚه أبق حمّد بـ حزم إمجًٚظٚ

 ِقاًَ ؾَ  ن٘ؾ ،امرأة أهنٚ يًِّقن وهؿ افرجٚل مُٗ تَ  ٓ ادرأة أن واتٍَقا

 .(0)ب٘مجٚع ؾٚشدة ؾهالهتؿ

ٓ  -ين وافىزيزَ وادُ  أبق ثقروهؿ  -مٚمتٓٚإـ ؿٚفقا بجقاز : مَ اخلٚمس

 .إٕام اشتدفقا بحديٞ ضًٔػ .ٚصحًٔح  دفٔاًل أظِؿ هلؿ 

ؿقل -وتقيز بًض احلْٚبِٜ فِّرأة أن تهع افساويح دون افٍرائض

 ضًٔػ.

 واهلل أظِؿ. ،ؿٚل صٔخْٚ افًدوي: ٓ تقز إمٚمٜ ادرأة فِرجٚل

وهؾ  ؟وإن جٚز ؾٖيـ تَػ ٚء؟هؾ جيقز فِّرأة أن تٗم افْس :083س

 تٓر بٚفَراءة؟

م ادرأة افْسٚء، وؿد ورد دم افبٚب مجِٜ مـ أثٚر ظـ ُٗ ٓ مٕٚع أن تَ  ج:

 مـ أصحٚب ادذاهٛ. ـثربف افسِػ دم تقيز ذفؽ، وؿٚل 

 :ؾٕٚمر واشع ،ٝ افْسٚءم  أَ ة إذا أأمٚ أيـ تَػ ادر

                                                      

 (.0/27) (مراتٛ اإلمجٚع)   (1)
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 ل مجٚهر افًِامء مـ افسِػ واخلِػ.قـام هق ؿ ،ىٓـَش ؾِٓٚ أن تَػ وَ  

بىؾ صالهتٚ إذا وٓ تَ  .حمّد بـ حزم أب وهق ؿقل ،وهلٚ أن تتَدم أمٚمٓـ

 وؿٍٝ أمٚمٓـ.

ٓر دم  دم افّسيٜ وَت ِّس ، ؾٚفيٚهر أن تُ ِّس وأمٚ هؾ تٓر بٚفَراءة أم تُ 

 .يٜاجلٓر

افىٚبؼ حُؿ صالة اإلمٚم دم ؾام  ،مسجد يتُقن مـ ضٚبَغ :084س

 ؟ومًف بًض ادهِغ، بْٔام يهع بًوٓؿ دم افىٚبؼ إشٍؾ ظذإ

أي أن اإلمٚم دم إشٍؾ ومًف بًوٓؿ، ودم  ،ؿ إذا ـٚن افًُسُْ حلُ ومٚ ا 

 ؟افدور إظذ بًض ادهِغ

 ؟ؾام حُؿ صالة اإلمٚم وادٖمقمغ دم احلٚفتغ 

وؿد ؿٚل هبذا  صحٔحٜ وجٚئزة بال ـراهٜ. ٚ احلٚفتغتدم ـِ صالة افُؾ ج:

 أـثر أهؾ افًِؿ.

 ّف؟ُْ ومٚ ُح  ؟ف افسالمْذ مٚ َح  :085س

ة، هق أٓ يىٔؾ اإلمٚم ويّط فٍظ افتسِٔؿ مـ افهال :ف افسالمْذ َح  ج: 

 ا.وٓ يّده مد   حيذؾف وإٕام

 وهق مستحٛ ظْد افًِامء.

فٍيٜ افسالم وٓ يّدهٚ، وٓ أظِؿ ؾٔف  ستحٛ أن يدرجؿٚل افْقوي: يُ 

 خالًؾٚ فًِِامء.
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 حديٞ دم حذف افسالم؟ ٝ ظـ رشقل اهلل بَ هؾ ثَ  :086س

 بٚب ظذ حديٞ ثٚبٝ.مل أؿػ دم اف ج:

 بًد ؿراءة افٍٚحتٜ ـٚدٖمقم أم ٓ؟( غَ آمِ  :)يَقلاإلمٚم  ـم  َٗ هؾ يُ  :087س

ـ بًد ؿراءة افٍٚحتٜ ـٚدٖمقم م  َٗ ذهٛ مجٓقر افًِامء إػ أن اإلمٚم يُ  ج:

ـَ  إَِذا» حلديٞ: ، شقاء بسقاء: متًٚمٚ ُْقا اإِلَمُٚم، َأم  َٖم   احلديٞ. ش ...َؾ

ظُس ترتٔٛ ادهحػ مْقع  اإلمٚم دم افهالة ةؿراءهؾ  :088س

 ذًظٚ؟

ؾَد ؿرأ  ،ًؾ افْبل ٍِ فِ : ذفؽ جٚئز بٌر ـراهٜ أـثر افًِامء ظذ أن ج:

 .(صحٔح مسِؿ)، وذفؽ دم (آل ظّران)ثؿ  (افْسٚء)ثؿ  (افبَرة)

ـَ  إٔف ـٚن يَرأ هق   إؽِٛ مـ ؾًؾ افرشقل  ه ذفؽ بًوٓؿ ٕنرِ و

، (ٚصٌٜٔإظذ وافو)، (واإلٕسٚن )افسجدةيَرأ ؾُٚن ، افَرآن مرتًبٚ

 ، وهُذا.(افُٚؾرون واإلخالصو)

دم  أو مـ اهلٚتػهؾ جيقز فإلمٚم أن يَرأ مـ ادهحػ  :089س

 افٍريوٜ؟

 ِػ افًِامء دم هذه ادسٖفٜ ظذ ؿقفغ:اختَ  ج:

  .بٚجلقاز ـ ؿٚل مْٓؿ مَ 

 ذفؽ. ـ ؾًؾبؾ أبىِقا صالة مَ  ،بًدم اجلقازـ ؿٚل مْٓؿ مَ و
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مستًْدا ظذ افبىالن،  وٓ أظِؿ ،ستِزم مستًْدااحلُؿ بٚفبىالن يَ  :)ؿِٝ(

هذا هق  : ٕنَرأ اإلمٚم مـ حٍيفػ أن يَ وْ قاز ، فُـ إَ اجل ؾٔسجح فدي  

 .افذي ظِٔف افًّؾ مْذ زمٚن رشقل اهلل

ئّٜ دم صالة ِّقن ادهٚحػ خِػ إبًض افْٚس حَي  :091س

 هذا ظـ افسِػ؟افساويح، ؾٓؾ ورد 

 .ْٚينورد هذا ظـ ثٚبٝ افبُ  ج:

حدثْل ثٚبٝ  امنْٓ ثْٚ حئك بـ آدم، ثْٚ ظٔسك بـ ضَ ؿٚل ابـ أب صٔبٜ: 

ؽ ادهحػ خٍِف، ؾ٘ذا تًٚيٚ ِس ّْ ـٚن إٔس يهع وؽالمف يُ »ْٚين، ؿٚل: افبُ 

 . وهذا أثر صحٔح.شح ظِٔفتَ دم آيٜ، ؾَ 

 إٓ ادهحػ ّؾحَي  ٓ مادٖمق أن ٕرى افذيوؿٚل افنٔخ ابـ ظثّٔغ: 

 أضبط ٓ إٔٚ: افْٚس مـ ٕحد اإلمٚم يَقل أن مثؾ :ذفؽ إػ فِرضورة

 درُ تَ  أخىُٖت  ؾ٘ذا ادهحػ، دم تتٚبًْل خٍِل تُقن أن ؾٖريد ،افَراءة

 يْبٌل ٓ أمر ؾٕ٘ف ذفؽ ظدا ؾٔام أمٚ .ظعّ 

هذا مل ُيًرف إتنٚره ظـ افسِػ  : فُـ ُيٍِٝ افْير إػ أنأمحد()ؿِٝ 

 افهٚفح.

 ٍِ وإتنٚره ظـ  وظدم َٕؾ ذفؽ .ًؾ ؽالم إٔس خٍِف يدل ظذ ادؼوظٜٔؾ

 إذ افْبل  :افسِػ افهٚفح ـ ؾٔام أظِؿ ـ يدل ظذ ظدم افتقشع دم إمر

 .شٌاًل إن دم افهالة فُن »ؿٚل: 
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 هْع؟امذا يَ ؾ ،ث اإلمٚم أو ادٖمقم دم افهالةَد ْح : إذا أَ 090س

هْع خرج بدون أن يَ وأمٚ ادٖمقم ؾَٔ  .ج: خيرج اإلمٚم ويستخِػ ؽره

 صًٔئٚ.

 ؿ أخذ ادٚل مَٚبؾ إمٚمٜ افْٚس دم افهالة؟ُْ مٚ ُح  :092س

ؾ ؾٔف مًيؿ اخلِؼ ـ خِ افذي بَ هذا، هذا ٓ حرج ؾٔف، ٓشٔام دم زمْٕٚٚ  ج:

ومل يَدروا هلؿ ؿدرهؿ،  ،ـ رحؿ اهلل ـ ظذ ضِبٜ افًِؿ وظذ ادنٚيخإٓ مَ 

 .ومل يًىقهؿ حَٓؿ

: حتك يتٍرغ فِهالة قز فإلمٚم أن يٖخذ أجًرا مَٚبؾ وؿتف وجٓدهؾٔج 

 وهُذا. ...وفِّراجًٜ بٚفْٚس

تر، يستحٔل إذا إن اهلل تًٚػ حٔل ـريؿ ِش »مٚ صحٜ حديٞ:  :093س

 ؟شًٍرا خٚئبتغدمهٚ ِص رُ ع افرجؾ إفٔف يديف أن يَ ؾَ رَ 

 حديٞ ضًٔػ. ج:

 ؟شظِٔفٌوٛ سٖل اهلل يَ ـ مل يَ مَ »مٚ صحٜ حديٞ:  :094س

 حديٞ ضًٔػ. ج:

 شٚجد، وهق ربف مـ افًبد يُقن مٚ أؿرب»مٚ صحٜ حديٞ:  :095س

 ؟شافدظٚء رواؾٖـثِ 

ريض اهلل ظْف مـ حديٞ أب هريرة  صحٔح، أخرجف مسِؿ دم صحٔحف ج:

 مرؾقًظٚ.
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  :غديثهذيـ احل مٚ صحٜ :096س

  ؟شافدظٚء هق افًبٚدة» إول:

 ؟شافدظٚء مخ افًبٚدة »افثٚين: و

 وإٔٚ مًٓؿ دم تهحٔحف. ،صححف بًض أهؾ افًِؿ إولاحلديٞ  ج:

 .ٓ يهح ظـ رشقل اهلل ، وأمٚ افثٚين ؾحديٞ ضًٔػ

 ؿ رؾع إيدي دم افدظٚء فِخىٔٛ ظذ ادْز؟ُْ ُح مٚ  :097س

 ادسٖفٜ ظذ مخسٜ أؿقال:هذه ِػ افًِامء دم اختَ  ج:

 .ـ ؿٚل بٚٓشتحبٚبمَ  ٓؿؾّْ

 .زـ ؿٚل بٚجلقاومْٓؿ مَ  

 .ـ ؿٚل بٚفُراهٜومْٓؿ مَ  

  .بٚفبدظٜٔؿٚل ـ ومْٓؿ مَ  

 رؾع إٓ دم آشتسَٚء.ٓ يَ  :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ 

 ْؼ بٜ دٚ رأى بِ يْ ؤَ ظامرة بـ رُ  ؾحجتٓؿ حديٞ، مْحك ادْع ْقاَح ـ َٕ ؾٖمٚ مَ 

ٚ يديفرْ بـ مَ  ًً ح اهلل هٚتغ افٔديـ، ب  ؿَ  وؿٚل:إُٔر ظِٔف ، وان ظذ ادْز راؾ

واحلديٞ دم  .-حٜب  َس وأصٚر بٖصبًف ادُ  -د ظذ هذايزل اهلل ٓ يَ رأيٝ رشق

 صحٔح مسِؿ.

 وـذا احتجقا بَقل ظدد مـ افسِػ.
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ؾحجتٓؿ أن رؾع افٔديـ دم  ،ا مْحك اجلقاز أو آشتحبٚبقْ َح ـ َٕ أمٚ مَ 

ٝ أن بَ ٚ، وؿد ثَ تقاتًرا مًْقي   افدظٚء ظّقًمٚ متقاتر ظـ رشقل اهلل 

افِٓؿ حقافْٔٚ » :دٚ ؿٚل ،دم ؽر آشتسَٚء ظذ ادْز رؾع يديف  افرشقل

 وإٕام ـٚن دم افدظٚء بكف ادٚء. ،. ؾٓذا مل يُـ دم آشتسَٚءشٓ ظِْٔٚ

وٕحـ  ،مٚ رأى يروّف، وهق يَ ِٓ ؿ ؾَ ْٓ ؾٓق ؾَ  ،وأمٚ حديٞ ظامرة بـ رؤيبٜ

 ى.م بام روى ٓ بام رأزَ ِْ ُٕ 

رؾع يديف ظذ  ٍل أن يُقن افرشقل يْ ِف هذا ريض اهلل ظْفَْ َٕ  ن  ثؿ إِ  

ٚ، وؿد رؾًٓ ًَ ، آشتسَٚء دّ رَ دم آشتسَٚء ودم افدظٚء بِ  امادْز مىِ

 ر.َخ ودم مقاضع أُ 

َّ  ،إمر واشع : أناحلٚصؾ ـ مل يرؾع واـتٍك ومَ  ،ـ رؾع يديف جٚزؾ

 وهذه مسٖفٜ يسع ؾٔٓٚ اخلالف. .جٚز ـام شبؼ بٚدُسب حٜبٚإلصٚرة 

 مقمغ بغ اخلىبتغ؟ٖيدي فِّؿ رؾع إُْ ُح مٚ  :098س

 :اخلالف ؿٚئؿ بغ افًِامء دم هذه ادسٖفٜ ج:

ز ذفؽـ َج ؾّْٓؿ مَ    .ق 

 .وؿٚل ببدظٔتف فًَْ ـ مَ ومْٓؿ مَ  

 .وظدم وؿقع ادٍٚشدبؼط ظدم افتنقيش  ،ـ ؿٚل بٚجلقازومْٓؿ مَ  

 رؾع افٔديـ مستحٛ ظّقًمٚ. ن  إِ إذ  :جقاز ذفؽهق  وافراجح فدي  
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َّ  ،واشع وإمر وافَقل بٚفبدظٜٔ  .ـ مل يرؾع جٚزومَ  ،ع جٚزؾَ ـ رَ ؾ

 مرؾقض.

ر ؿ رؾع إيدي فِّٖمقمغ ظْد دظٚء اخلىٔٛ آِخ ُْ ُح مٚ  :099س

 اخلىبٜ؟

 ِػ أهؾ افًِؿ دم هذه ادسٖفٜ ظذ ظدة أؿقال:اختَ  ج:

  .ل بٚجلقازٚؿـ مْٓؿ مَ 

 :ـ يَقلومْٓؿ مَ  .مُروه :ـ يَقلوادًٕٚقن مْٓؿ مَ  .ؿٚل بٚدْعـ مْٓؿ مَ و

 بدظٜ.

 وافَقل بٚفبدظٜٔ مرؾقض. .اجلقاز وافراجح هق 

دم شبٛ تسّٜٔ يقم اجلًّٜ هبذا  ٝ خز ظـ رشقل اهلل بَ هؾ ثَ :211س

 آشؿ؟

 ٓ أظِؿ دم ذفؽ خًزا ثٚبًتٚ. ج:

 : ؿٚل ابـ ؾٚرسؾَد  ،ظـ أؿقال افًِامءأمٚ و

ٓجتامع افْٚس  (ًٜمج)ّٔٝ ؾَٚل ؿقم: ُش  :ِػ افْٚس دم مًْك اجلًّٜاختَ 

ٕن  (اجلًّٜ)ّٔٝ وؿٚل آخرون: إٕام ُش  .ؾٔٓٚ دم ادُٚن اجلٚمع فهالهتؿ

 .(0)ع ؾٔفآدم مُجِ  خِؼ

                                                      

 .(050/ 0) (افًِامء إئّٜ اختالف)   (1)
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ؿراءة شقرة افُٓػ يقم افقارد دم ؾوؾ ديٞ احل: مٚ صحٜ 210س

ب وؿٍف ؟اجلًّٜ  ؟وهؾ ِمـ افًِامء َمـ َصق 

 :ًَٛ اإليامن(ـام صقبف افبَٔٓل ؾَٚل دم )ُص  ج: احلديٞ َوْؿٍف أصح، 

 ؾٔضدم )  ؾَٚل  ـام ،افذهبل . وـذفؽوهذا هق ادحٍقظ مقؿقف

وهذا احلديٞ دم : وؿٚل ابـ ـثر ـام دم )افتٍسر(  .أصح ٍفؿْ ووَ  : ر(افَدي

: ـام دم )ؾٔض افَدير( حجر ابـ ؿٚل. ورؾًف ٕير، وأحسـ أحقافف افقؿػ

 .عادرؾق رجٚل مـ أتَـ ـِٓٚ ضرؿف دم ادقؿقف ورجٚل

 وأـتٍل بام ُذـر. رجحقا وؿٍف،   وهْٚك افُثر وافُثر مـ افًِامء افذيـ  

ح وؿٍف صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي   أمٚمل مراًرا ٓ أحهٔٓٚ. ،وَرج 

ر ُ  ؾ يقم اجلًّٜ واؽتسؾ، ثؿ بَ س  ـ ؽَ مَ » : هؾ صح حديٞ:212س

فف بُؾ ـٚن  :غُ ِْ وابتُر، ومنك ومل يرـٛ، ودٕٚ مـ اإلمٚم ؾٚشتّع ومل يَ 

 ؟شأجر صٔٚمٓٚ وؿٔٚمٓٚ ،خىقة ظّؾ شْٜ

 ج: أشٕٚٔده ضًٍٜٔ، ومتْف ؽريٛ.

 ُٝ ـ ادـر ببٔٚن ضًػ تذـر مَ )ٓٚ: شّٔتُ  ،دم هذا احلديٞ رشٚفٜ وؿد ـتب

 .(ش...ر وابتُرُ  ـ بَ مَ » :حديٞ
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يقم اجلًّٜ دم صالة  (افسجدة واإلٕسٚن) يتهؾ ؿراءة شقر :213س

 ْٜ؟ُش  -افٍجر

مـ حديٞ أب هريرة ريض اهلل ظْف  (افهحٔحغ)ٝ دم بَ ًٕؿ، ؾَد ثَ  ج:

، (امل تْزيؾ افسجدة) :يَرأ دم اجلًّٜ دم صالة افٍجر ـٚن افْبل »ؿٚل: 

 .ش(هؾ أتك ظذ اإلٕسٚن حغ مـ افدهرو)

افسجدة  )إذا ـٚن ينؼ ظذ ادهِغ أن يهع هبؿ اإلمٚم بسقريت :214س

َرأ أو يَ  ؟يٚت مـ ـؾ شقرةآ ـٚمِتغ، ؾٓؾ فف أن يَتك ظذ (واإلٕسٚن

 ؽرمهٚ أؾوؾ؟

ر: ؾبٚؿتهٚره ظذ بًض أيٚت مـ ـؾ شقرة مـ مٚ دام احلٚل ـام ُذـِ  ج:

 .ْٜ مـ صذ بٌرمهٚفِسُّ  بيُقن أؿر -هٚتغ افسقرتغ

 وافهالة بٌرمهٚ جٚئزة وصحٔحٜ بال خالف. 

 وبّثؾ هذا ؿٚل صٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي أمٚمل.

 رء دم ؾوؾ افتبُر دم حوقر خىبٜ اجلًّٜ؟ٝ بَ هؾ ثَ  :215س

 مـ حديٞ أب هريرة ريض اهلل ظْف مرؾقًظٚ: (افهحٔحغ)ًٕؿ، ؾٍل  ج:

ـ راح ومَ  .َٕٜد ب بَ ر  ؾ اجلْٚبٜ ثؿ راح، ؾُٖٕام ؿَ ْس ـ اؽتسؾ يقم اجلًّٜ ؽُ مَ »

ـ راح دم افسٚظٜ افثٚفثٜ، ؾُٖٕام ومَ  .ب بَرةر  دم افسٚظٜ افثٕٜٚٔ، ؾُٖٕام ؿَ 

ـ ومَ  .ب دجٚجٜر  ـ راح دم افسٚظٜ افرابًٜ، ؾُٖٕام ؿَ ومَ  .ٚ أؿرنب ـبًن ر  ؿَ 
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ؾ٘ذا خرج اإلمٚم حرضت  .ب بٔوٜر  راح دم افسٚظٜ اخلٚمسٜ، ؾُٖٕام ؿَ 

 .شرـْ ادالئُٜ يستًّقن افذ  

ؼ ِِ ؾٔف ُخ  !ـ أؾوؾ أيٚمُؿ يقم اجلًّٜإن مِ »مٚ صحٜ حديٞ:  :216س

 :مـ افهالة ؾٔف روا ظع  ثِ ـْ ؾٔف افهًَٜ، ؾَٖ ض، وؾٔف افٍْخٜ، وبِ آدم، وؾٔف ؿُ 

 .شؾ٘ن صالتُؿ مًروضٜ ظع  

 - َٝ مْ رِ ض صالتْٚ ظِٔؽ وؿد أَ رَ ًْ ؿٚل: ؿٚفقا: يٚ رشقل اهلل، وـٔػ تُ  

َٝ ِِ يَقفقن: بَ  م ظذ إرض أجسٚد ر  إن اهلل ظز وجؾ َح »ؾَٚل:  !؟- ٔ

 ؟شإٕبٔٚء

 حديٞ ضًٔػ. ج:

ؿ يّقت يقم اجلًّٜ أو فِٜٔ مٚ مـ مسِ»مٚ صحٜ حديٞ:  :217س

 ؟شإٓ وؿٚه اهلل ؾتْٜ افَز ،اجلًّٜ

 أشٕٚٔده ضًٍٜٔ. ج:

 هؾ دم يقم اجلًّٜ شٚظٜ إجٚبٜ؟ :218س

: أن رشقل ريض اهلل ظْف ظـ أب هريرة (افهحٔحغ)ٝ دم بَ ٚ ثَ دِ  :ًٕؿ ج:

ؾٔف شٚظٜ ٓ يقاؾَٓٚ ظبد مسِؿ، وهق »ر يقم اجلًّٜ، ؾَٚل: ـَ ذَ  اهلل

ِ  وأصٚر بٔده يُ ش ٚ، إٓ أظىٚه إيٚهسٖل اهلل تًٚػ صٔئً ع، يَ ؿٚئؿ يه َِٚٓ. 

 مٚ هل شٚظٜ اإلجٚبٜ يقم اجلًّٜ حتديًدا؟ :219س

 سؿ ادسٖفٜ.اخلالف ؿٚئؿ بغ افًِامء، وٓ أظِؿ حديًثٚ خيِق مـ ظِٜ حَي  ج:
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فٔس دم مسٖفٜ حتديد شٚظٜ اإلجٚبٜ يقم اجلًّٜ ) :ـٔػ تَقل :201س

 مـ حديٞ أب مقشك  (0) (مسِؿصحٔح )ٝ دم بَ وؿد ثَ ، (سؿدفٔؾ حَي 

هنٚ مٚ بغ أن جيِس اإلمٚم إ» :ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿريض اهلل ظْف، 

 ؟ شَٙ افهالةإػ أن تُ 

، فُْف مـ ادْتَد ظذ مسِؿ رمحف اهلل، (صحٔح مسِؿ)هذا احلديٞ دم  ج:

 .افتتبع()اإلفزامٚت و فإتَده اإلمٚم افدارؿىْل دم ـتٚبؾَد 

 ويبدو ـ وافًِؿ ظْد اهلل ـ أن إٓتَٚد ؿد تؿ فإلمٚم افدارؿىْل. :)ؿِٝ(

 فأبٔ ظـ ْر َُ بُ  بـ مٜرَ خَمْ  ؽر سْدهيُ  مل احلديٞ هذاؿٚل افدارؿىْل رمحف اهلل: 

 .ؿقفف مـ ةدَ رْ بُ  أب ظـ مجٚظٜ رواه وؿد   .ةدَ رْ بُ  أب ظـ

 بردة أب ؿقل مـ وافهقاب .يسْده ومل مقشك أبٚ بف بِغ ـمَ  ومْٓؿ

 .مَْىع

 أب ظـ ،إشحٚق أب ظـ ،افثقري ظـ ،افَىٚن شًٔد بـ حئك رواه ـذفؽ 

 .ةدَ رْ بُ 

 ظـ مٌرة ظـ جرير ؿٚفف. ؿقفف بردة أب ظـ رواه. إحدب واصؾ وتٚبًف 

 .واصؾ

 . ـذفؽ ةدَ رْ بُ  أب ظـ رواه ،شًٔد بـ دٚفِ جُمَ  وتٚبًٓؿ

                                                      

(1)   (853.) 
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 ،ةدَ رْ بُ  أب ظـ ،إشحٚق أب ظـ ،افثقري ظـ :افسالم ظبد بـ افًْامن وؿٚل

 . أبٔف ـظ مٜرَ خَمْ  ؽر يرؾًف ومل أبٔف، ظـ ؿقفف ثبٝيَ  وٓ ،ٚمقؿقؾً  .أبٔف ظـ

َٝ : مٜرَ ْخ دَ  ؿِٝ :خٚفد بـ محٚد ظـ :حْبؾ بـ أمحد وؿٚل  أبٔؽ مـ شًّ

 .(0)ٓ: ؿٚل ؟ٚصٔئً 

ٌُ ُْ مٚ ُح  :200س  ؾ يقم اجلًّٜ؟ْس ؿ اف

 مستحٛ ظْد مجٚهر افًِامء. ج:

 . (2)وفٔس ذفؽ بقاجٛ دم ؿقل أـثر أهؾ افًِؿابـ ؿدامٜ: ؿٚل 

ٌُ :202س  ؾ؟ْس متك يُقن وؿٝ هذا اف

 .ٔؾ صالة اجلًّٜبَ حتك ؿُ  مـ بًد افٍجر ج:

 ْٜ آؽتسٚل يقم اجلًّٜـ اؽتسؾ بًد صالة اجلًّٜ ؾِٔس مهًٔبٚ فُس ومَ  

 ظْد مجٚهر افًِامء.

 تًىر؟وـذا اف ؟س ثقب مجٔؾ فِجًّٜبْ ستحٛ فُ هؾ يُ  :203س

س افثٔٚب اجلِّٜٔ يقم اجلًّٜ، وأؾوِٓٚ افثٔٚب بْ ستحٛ فُ يُ  ،ًٕؿ ج:

 .ٔضافبِ 

 نؿ مْف ريح ضٔبٜ.أن تُ  ادسِؿ يْبٌل وـذفؽ افتًىر: ٕن 

                                                      

 (.0/067) (تتبعواف اإلفزامٚت)   (1)

 (.2/256) (ادٌْل) (2)
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ثقًبٚ  ىوؿد رأ وؿد ؿٚل ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف، فرشقل اهلل 

َِ  ف يٚ رشقل اهلل تَ يفق اصس :مجٔاًل   ؟!دف دم اجلًّٜ وإظٔٚستَ بِ ؾ

َّ  وؿد ـٚن افسِػ افهٚفح مـ أصحٚب رشقل اهلل   -ـ بًدهؿؾ

 بؾ ويتًىرون ويتبخرون. ،سقن أؾوؾ افثٔٚب يقم اجلًّٜبْ َِ يَ 

 ،وتىٔٛ ـهَ اد   إذا إٓ اجلًّٜ إػ يروح ٓ ظّر ابـ وـٚن»ؿٚل ابـ افَىٚن: 

 .اجلّٔع ظْد ُْٜش  وهل شًمٚرِ حُمْ  يُقن أن إٓ

د أن يتخذ ثقبغ فٔقم َج وَ  نْ ذ أحدـؿ إِ مٚ ظ»مٚ صحٜ حديٞ:  :204س

 ؟ش مْٓتفاجلًّٜ شقى ثقَب 

 ضًٔػ. ج:

ـ ، ومَ ْٝ َّ ًْ ـ تقضٖ يقم اجلًّٜ ؾبٓٚ وِٕ مَ »مٚ صحٜ حديٞ:  :205س

 ٌُ  ؟شؾ أؾوؾْس اؽتسؾ ؾٚف

 ضًٔػ. ج:

 فِجًّٜ؟ ٚـؿ أذإً  :206س

بؾ ر ؿَخ آ ًٕٚأذابـ ظٍٚن ريض اهلل ظْف فِجًّٜ أذان واحد، وزاد ظثامن  ج:

 .فْٔتبف افْٚس فَرب صالة اجلًّٜ :اجلًّٜ

ثؿ يهع افْٚس  ،ًٍؾ دم ـثر مـ مسٚجدٕٚ دم مك مـ إذانأمٚ افذي يُ  

ْٜ ؼ ُش ؾْ ؾِٔس وَ  :رَخ آ ٚثؿ يهًد اخلىٔٛ ويٗذن ادٗذن أذإً  ،رـًتغ

 اهلل ظْف. ؼ صْٔع ظثامن ريضؾْ وٓ وَ  افرشقل 
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 ًٜ؟مٚ افًدد افذي تًَْد بف صالة اجلّ :207س

 . ٓ أظِؿ دم هذا خًزا صحًٔحٚ ظـ رشقل اهلل ج:

 :ِػ افٍَٓٚءاختَ  ؿـ ثَ ومِ  

  ِّ  .أؿؾ مٚ تًَْد بف اجلًّٜ أربًقن رجاًل  :ؾئـ ؿٚؾ

 .مـ بْٔٓؿ اإلمٚم ،أؿؾ مٚ تًَْد بف اجلًّٜ أربًٜ :ـ ؿٚئؾومِ  

 .قن اجلًُِّّٜ َه يُ  ،إن ـٕٚقا ثالثٜ مـ بْٔٓؿ اإلمٚم :ـ ؿٚئؾومِ  

 أؿقال ٓ تستْد إػ دفٔؾ صحٔح.وـؾ هذه  

ر َخ أحدمهٚ إمٚم وأ :تًَْد بٚثْغ :وافهحٔح ؿقل افسٚدة افيٚهريٜ

ن فُؿ أحدـؿ، وفٔٗمُؿ ٗذ  افهالة ؾُِٔ  ِت رَض ؾ٘ذا َح »حلديٞ:  :مستّع

 .شوفٔٗمُام أـزـام».  ودم فٍظ: شأـزـؿ

 هؾ تٛ اجلًّٜ ظذ ادسٚؾر؟ :208س

ؾر ظْد مجٚهر أهؾ افًِؿ مـ افسِػ ٓ تٛ اجلًّٜ ظذ ادسٚ ج:

  واخلِػ.

 ر.ْٓ ط ظْف افيُّ ََ وَش  ،صحٝ مْف ٚوفُـ إذا صاله

 هؾ تٛ اجلًّٜ ظذ ادسجقن؟ :209س

أـثر افًِامء ظذ أن ادسجقن ٓ تٛ ظِٔف اجلًّٜ : ٕٕف ٓ يِّؽ أمر  ج:

 ٍٕسف.

ٍَ ّس  َٔ ؿِٝ: ؾ٘ذا تَ   ر.ْٓ ضف افيُّ رْ  فف صالة اجلًّٜ فزمتف، فُـ إن تًذر ذفؽ ؾ
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 مٚ افًّؾ إذا واؾؼ يقم اجلًّٜ يقم ظٔد؟: 221س

 ؾريوٜ.اجلًّٜ ٕهنٚ  وٕهعافًّؾ أن ٕهع افًٔد ٕٕف ُشْٜ مٗـدة،  ج:

  :ففقَبة ْر بَ أمٚ أؿقال افًِامء دم ادسٖفٜ، ؾَد خلهٓٚ ابـ هُ  

 :واختلفوا فوام إذا وافق يوم اجلمعة يوم عود

شرتط اجلمعة بحضور العود، وال فعي: ال ي  فقال أبو حنوفة ومالك والشا 

 العود بحضور اجلمعة.

 العود قق  عنه َض َح  ن  ع بونهام فهو الفضولة، وإ  َجَ  ن  وقال أمحد: إ  

 .(1)اجلمعة

 ال يصح. وكل حديث يف هذه ادسيلة عن رقول اهلل 

                                                      

 (. 058/ 0) (اختالف إئّٜ افًِامء)( 1)

ا، ٕخل  هٚ: امشدم اهلل افنٔخ تٚمر بـ إشامظٔؾ، ودم ادسٖفٜ رشٚفٜ فىٍٜٔ وٕٚؾًٜ جد 

م فرشٚفتف  )افبٔٚن ؾٔام إذا اجتّع دم يقٍم ظٔدان( صٔخْٚ  وأثْك ظِٔٓٚوؿد َؿد 

 . مهىٍك بـ افًدوي 

 ك ادٗفػ   حٍيف اهلل دم رشٚفتف إػ أيت: إتٓ

 ستْد إػ خز ثٚبٝ. ٓ يَ  -افَقل ب٘شَٚط اجلًّٜ ظّـ صٓد افًٔد-

 أن ؾًؾ ظثامن ريض اهلل ظْف ؽر متحَؼ دم زمْٕٚٚ. -

 وأحقط فِّسِؿ. ،أن هذا ؿقل اجلّٓقر-

 ؿِٝ )أمحد(: وبَقفف أؿقل.  
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اجتهاد  -وترخوص عثامن ريض اهلل عنه ألهل البادية أن يرتكوا اجلمعة

 ه، ثم إىه غري موجود يف أيامنا.خاص من

 د ادْز؟ًِ ؿ اإلمٚم ظذ افْٚس إذا َص ِ  َس هؾ يُ  :220س

 ؿ فًِّقمٚت افقاردة دم إؾنٚء افسالمِ  َس ًٕؿ، يُ  ج:

 د ادْز.ًِ ؿ إذا َص ِ  اإلمٚم ُيَس  وؿد ذهٛ افنٚؾًل وأمحد إػ أن

 ؿ؟ِ  د ادْز َش ًِ إٔف ـٚن إذا َص  ٝ ظـ رشقل اهلل بَ هؾ ثَ  :222س

 .بن عبد العزيزت عن عمر ب  لكنه ث  ، ثبٝ هذا ظـ رشقل اهلل مل يَ  ج:

 ثبت.وي عن الخلفاء الراشدين ولم ي  ور  

 م.ل  ال ي س   :ولهذا قال أبو حنوفة ومالك

عل عمر بن عبد ف  للعمومات ول   ؛أن تسلوم الخطوب أفضل :الحاصل

 .العزيز

 ث فتنة.د  لم ي ح  جاز لكن إذا  ،مل  س  د خطوب ولم ي  ع  وإذا ص   

 ـؿ خىبٜ خيىبٓٚ اإلمٚم بٚفْٚس؟ :223س

 ٍهؾ بْٔٓام بٚجلِقس افٔسر.يَ  ،ْٜ أن خيىٛ خىبتغافسُّ  ج:
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 بىؾ؟ٛ اخلىٔٛ خىبٜ واحدة، ؾٓؾ تهح اخلىبٜ أو تَ ىَ إذا َخ  :224س

 خالًؾٚ فِنٚؾًل. ،تهح ظْد مجٚهر افًِامء ج:

ٛ يقم اجلًّٜ خىبٜ ٓ جِقس أمجًقا أن اإلمٚم إذا خىؿٚل ابـ افَىٚن: 

أجزأتف صالة اجلًّٜ ظذ ذفؽ، إٓ افنٚؾًل ؾٕ٘ف ؿٚل: ٓ تزئف صالة  ،ؾٔٓٚ

 .(1) ِٝ  اجلًّٜ، إٓ أن خيىٛ هلٚ خىبتغ، بْٔٓام جِسٜ وإن ؿَ 

 .مؼوع اخلىبتغ دم افَٔٚم أن ظذ واتٍَقاة: ْر بَ وؿٚل ابـ هُ 

 :وجقبف دم اختٍِقا ثؿ

 خٚصٜ افنٚؾًل أوجٛ وـذفؽ .واجٛ هق: وافنٚؾًل مٚفؽ ؾَٚل

 .ُْٜش  مٚفؽ ورآه اخلىبتغ، بغ افًَقد

 .(2)ُْٜش  ذفؽ ـؾ: وأمحد حٍْٜٔ أبق وؿٚل

ـ تقضٖ ؾٖحسـ افقضقء، ثؿ أتك اجلًّٜ، مَ »مٚ صحٜ حديٞ:  :225س

ـ مس وزيٚدة ثالثٜ أيٚم، ومَ  ر فف مٚ بْٔف وبغ اجلًٍِّٜ ؽُ  :ؾٚشتّع وإٔهٝ

 ؟شاحلل ؾَد فٌٚ

 .(صحٔح مسِؿ)ثٚبٝ صحٔح، دم  ج:

 ؾال مجًٜ فف(؟ ،ـ فٌٚمٚ صحٜ هذه افزيٚدة: )ومَ  :226س

 ثبٝ.زيٚدة ضًٍٜٔ ٓ تَ  ج:

                                                      

 .(063/ 0) (اإلمجٚع مسٚئؾ دم اإلؿْٚع) ( 1)

 .(053/ 0) (افًِامء إئّٜ اختالف) ( 2)
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 هؾ جيقز رد افسالم وتنّٔٝ افًٚضس أثْٚء خىبٜ اجلًّٜ؟ :227س

 هذا جٚئز ظْد ؾريؼ مـ افًِامء. ج:

 ذـر بًض آداب افسٍر ومستحبٚتف؟ا :228س

ًٓ  ج:  .دظٚء افسٍر :أو

 فٔؽ حديٞ دظٚء افسٍر:إو 

ٔ   أن افزبر، أبق أخزين :ٟ ؿٚليْ رَ ظـ ابـ ُج   ظّر ابـ أن أخزه إزدي، ٚظِ

 ز  ـَ  شٍر، إػ ٚخٚرًج  ،بًره ظذ اشتقى إذا ـٚن  اهلل رشقل أن ّٓؿِ  ظَ 

 :ؿٚل ثؿ ٚ،ثالثً 

 ِبقن،دَْ ربْٚ إػ وإٕٚ ،ٕغرِ َْ مُ  فف ـْٚ ومٚ هذا، فْٚ رخ  َش  افذي شبحٚن» 

 !ترىض مٚ افًّؾ ومـ وافتَقى افِز  هذا شٍرٕٚ دم ٕسٖفؽ إٕٚ افِٓؿ

 !دهًْ بُ  ظْٚ واضقِ  هذا، شٍرٕٚ ظِْٔٚ نق  هَ  افِٓؿ 

 !إهؾ دم واخلٍِٜٔ افسٍر، دم افهٚحٛ إٔٝ افِٓؿ 

 ادٚل دم َِٛ ََ ْْ ادُ  وشقء ادْير، وـآبٜ ،افسٍر ٚءثَ ظْ وَ  مـ بؽ أظقذ إين افِٓؿ 

 .شوإهؾ

 شحٚمدون فربْٚ ،ظٚبدون تٚئبقن بقنآيِ : »ؾٔٓـ وزاد ،ؿٚهلـ رجع اوإذ 

 أخرجف مسِؿ.
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ًٔٚ: دظٚء افرجقع مـ افسٍر:   ثٕٚ

  اهلل رشقل أن ظْٓام، اهلل ريض ظّر بـ اهلل ظبد ظـ  روى افنٔخٚن 

 إرض مـ فَذَ  ـؾ ظذ ز  َُ يُ  ظّرة، أو حٟ أو ؽزو مـ ؾٍَ ؿَ  إذا ـٚن

 : يَقل ثؿ تُبرات، ثالث

 رء ـؾ ظذ وهق احلّد، وفف ؽِْ ادُ  فف فف، ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إفف ٓ»

 وظده، اهلل قَد َص  حٚمدون، فربْٚ ،شٚجدون ظٚبدون تٚئبقن آيبقن ؿدير،

 .شوحده إحزاب مزَ وهَ  ظبده، َك وَٕ 

 ًَ  ؾ بٚفرجقع إػ أهِف إذا ؿٙ حٚجتف.ج  ثٚفًثٚ: أن ُي

ٚ: أن يَ  ًً  ؾ بٔتف ظْد شٍره.سك ٍَٕٜ ٕهراب

وٓ يهحٛ أي  ،ـَس ظذ ادسٚؾر أن يهحٛ ـؾ َح و .ؿ آداب ـثرةوثَ 

 م مًف.ر  حُمَ 

 ؟ افهالة دم افسٍرْك مٚ ؿَ  :229س

 وهؾ هق مؼوع أم ٓ؟ 

أن تهع افهالة افربٚظٜٔ )ـٚفيٓر وافًك  : افهالة مًْٚهْك ؿَ  ج:

  ؾٔٓام بال خالف.ْك  ؿَ ؾال ،وأمٚ افهبح وادٌرب وافًنٚء( رـًتغ ؾَط.

 .ْٜ واإلمجٚعافهالة مؼوع بٚفُتٚب وافسُّ  ْك وؿَ 
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 ؿ ؿك افهالة افربٚظٜٔ دم افسٍر؟ُْ ُح مٚ  :231س

 ادسٖفٜ ظذ ؿقفغ: هذه ِػ افًِامء دم اختَ  ج:

 ؿقل يرى وجقب ؿك افهالة فِّسٚؾر.

 وهق افراجح. .ْٜ مٗـدةؿك افهالة ُش يرى أن  :رَخ وافَقل أ

 هؾ إؾوؾ فِّسٚؾر افَك أم اإلمتٚم؟ :230س

 ه افراصدون.ؤوـذفؽ خٍِٚ .ظِٔف افَك أؾوؾ دداومٜ افْبل  ج:

 ؾٔٓٚ افهالة؟ ُت َك ؿَ  مٚ ادسٚؾٜ افتل إذا شٚؾرُت  :232س

 هذا افسٗال. ـفٔس دم ادسٖفٜ ٕص ثٚبٝ سيح جئٛ ظ ج:

 وأيٜ دم إبٚحٜ افَك َأضَِٝ ومل حتدد مسٚؾٜ.

 ًّقا ظذ رء دم ادسٖفٜ.ٜ مل جُي وافهحٚب

 ا.ادسٖفٜ ظذ أؿقال ـثرة جد   ِػ افًِامء دماختَ  ؿـ ثَ ومِ 

 ُك َْ ز أن تَ ، جٚؼ ظِٔف دم افًرف شٍرَِ ىْ ـؾ مٚ يُ  أن -واهلل أظِؿ -وافيٚهر

 واهلل أظِؿ . .ؾٔف افهالة

 ،ورجحف افٍَٔف ابـ ظثّٔغ ،ل افيٚهريٜ وابـ تّٜٔٔ وابـ افَٔؿوهذا ؿق

 ٔخْٚ افًدوي.وص

د ًَ هؾ هذه ادسٚؾٜ افتل يَىًٓٚ تُ  ،ؿ إذا صؽ افنخصُْ مٚ احُل  :233س

 أم ٓ؟ شًٍرا

 حتك يتَٔـ. ، وهق أهنٚ فٔسٝ شًٍرابْل ظذ إصؾاحلُؿ إٔف يَ  ج:
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ََ مِ  :234س  ؟ْك ـ أيـ يبدأ ادسٚؾر اف

 .بدأ افَكجٚز هلٚ أن يَ  ،إذا جٚوز ظّران ؿريتف افتل يسُـ ؾٔٓٚ ج:

ؾَد ؿٚل إٔس بـ مٚفؽ ، ًؾ افْبلوهق ؾِ  ،ؿقل مجٚهر افًِامء وهذا 

ُٝ » اهلل ظْف: ريض ٚ ٓر مع افْبل افيُّ  صِٔ ًً ُٝ  ،دم ادديْٜ أرب مًف  وصِٔ

ْٚٔ َِ افًك دم ذي احُل  ًً  . شٍٜ أرب

 َك ؾٔف افهالة؟حيؼ فِّسِؿ أن يَ  ٚـؿ يقمً  :235س

 ْٝقظأهؾ افًِؿ، وؿد تَ دم احلََٜٔ ادسٖفٜ ؾٔٓٚ خالف ـبر وؿديؿ بغ  ج:

 .افْبل  ؾٔٓٚ َك اددة افتل ؿَ 

ن إإذ  :راء افٍَٓٚء دم ادسٖفٜآفِّسِؿ أن يٖخذ بٖي رأي مـ  :ظِٔف ْٚءؾبِ  

ًٓ  ،مجًٔٓٚ اجتٓٚدات شٚئٌٜ  ر.َخ آظذ  وٓ دفٔؾ يرجح ؿق

  ٔ ادىَِٜ أو أن  اإلؿٚمٜ ْقِ ٚ أختٚر افَقل بٖن ادسِؿ مٚ دام مل يَ وإٔٚ صخه

ََ  -مـ هذه افبِدة وضًْٚ ئَؿ ؾٔٓٚ دائاًم يتخذ   .ْك ؾِف احلؼ دم اف

  َك افهالة؟هؾ ادسجقن يَ  :236س

 ج: ادسجقن فف حٚٓت: 

 ؿ افهالة.تِ ؾْٓٚ يُ  ،مْٓٚ أن يُقن شجْف داخؾ ؿريتف

ؾِف احلؼ دم  ،ًرف متك خيرجفُْف ٓ يَ  ،أو يُقن شجْف خٚرج بِدتف

 افَك.
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ًِؿ ُْف حمُقم ظِٔف بٚفسجـ فسْقات يَ ف ،أو يُقن شجْف خٚرج بِدتف

واهلل  .ؿ افهالة ٕٕف شُٔقن مَٔاًم دم افسجـ هذه اددةتِ ؾْٓٚ يُ  ،ظددهٚ

 أظِؿ.

ع افهالة دم مَجْ )، ؾام مًْك  ( افهالةْك ؿَ ـ)ؾْٚ ادَهقد برَ ظَ  :237س

 ؟(افسٍر

أو  ،هق أداء افيٓر مع افًك دم وؿٝ افيٓر تَدياًم  :ع دم افسٍرّْ اجَل  ج:

  .وؿٝ افًك تٖخًرا دم

أو دم وؿٝ  ،وـذفؽ أداء ادٌرب مع افًنٚء دم وؿٝ ادٌرب تَدياًم 

 .افًنٚء تٖخًرا

 .َك َْ ع وٓ تُ َّ أمٚ صالة افهبح ؾال ُتْ  

 ،مـ اهلل ٜع هذا رخهّْ اجلَ  ٓٚ، فُـأداء ـؾ صالة دم وؿت :وإصؾ

 ظٓٚ ٕمتف.وَذَ  ِٓٚ رشقل اهللًَ ؾَ و 

 ؟)دم احلٟ( ٍٜفِ دَ زْ ؾٜ ومُ رَ ع بغ افهالتغ دم ظَ ّْ ؿ اجلَ ُْ مٚ ُح  :238س

 وأمجع ظِٔٓٚ افًِامء. ،ْٜ ثٚبتٜ ظـ رشقل اهللُش  ج:

 ؟)دم احلٟ(ًّقن دم ظرؾٜ ومزدفٍَٜك أهؾ مُٜ وجَي هؾ يَ  :239س

 ًٕؿ، وهذا ؿقل مجٚهر افًِامء. ج:
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ؾٓؾ ع بغ افهالتغ دم ظرؾٜ ومزدفٍٜ، مَجَ  افْبل  أن َت رْ ـَ ذَ  :241س

 ع دم ؽر ظرؾٜ ومزدفٍٜ؟ّْ جيقز اجَل 

 .دم ادسٖفٜ خالف بغ افًِامء ج:

 ع دم ـؾ شٍر.ّْ جقاز اجَل  :وافراجح 

 دم افسٍر ظّقًمٚ.ع إٔف مَجَ  ٝ ظـ رشقل اهلل بَ ٕٕف ؿد ثَ 

 .شّع بغ ادٌرب وافًنٚء دم افسٍرجَي  ـٚن افْبل » :ؿٚل إٔس بـ مٚفؽ 

 ة تبقك.ع دم ؽزوإٔف مَجَ  ٝ ظْف بَ وثَ 

دم أصح  ،ع تَديؿ أو تٖخرشقاء مَجْ  ،ّع بغ افهالتغؾِِّسٚؾر أن جَي 

 واهلل أظِؿ. .افًِامء ؿقيل

 ٓة بغ افهالتغ؟انسط دم اجلّع ادقهؾ يُ  :240س

 وفٔسٝ واجبٜ. ،ٓة دم اجلّع بغ افهالتغ مستحبٜاادق ج:

 غ؟ع بغ افهالتّْ ؿ إؿٚمتغ فَِج ٔهؾ يٗذن أذإغ ويَ :242س

ًٕٚ واحًدا ويَ ج: ًؾ افْبل وهذا ؿقل اجلّٓقر، وهق ؾِ  .ؿٚمتغإؿ ٔيٗذن أذا

 ـام دم حديٞ جٚبر دم صٍٜ حجٜ افقداع. 

 ؿد ؾًِف بًض افهحٚبٜ.و ،أؿٚم فُؾ صالة ؾجٚئزون ذ  أَ إن و

 



 تذكري املؤمنني بفتاوى املصلني   

 

016   

 

ُٝ  ،ـْٝ مسٚؾًرا :243س اإلمٚم يهع  أحد ادسٚجد ؾقجدُت  ودخِ

ُٝ  ،بٚفْٚس صالة افًك ؿ مًف ٕن ٕٔتل ِ  َش رـًتغ، ؾٓؾ أُ مًف  ؾٖدرـ

 ؿ ْٕٕل متبع اإلمٚم؟تِ أو أُ  ؟افَك

 :دم هذه ادسٖفٜ خالف بغ افًِامء ج:

إٕام » :حلديٞ :م بهالة إمٚمفزَ ِْ ؾٖـثر افًِامء ومجٓقرهؿ  ظذ أن ادٖمقم يُ  

ُٔ ًِ ُج   احلديٞ. ش ؿ بف...تَ ْٗ ؾ اإلمٚم ف

ٚ   دم افسٍرريض اهلل ظْٓام  وـٚن ابـ ظّر  ًً  ،إذا صذ مع اإلمٚم صذ أرب

 وإذا صذ وحده صذ رـًتغ. 

أصؾ صالة افَك، ؾِق أدرك مع  فبؾ يهع رـًتغ ٕٕ :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ 

 ...ًبلوهق ؿقل ضٚوس وافن   .ؿ مًف وصحٝ صالتفِ  إلمٚم رـًتغ َش ا

 .ٚوؽرمه

وهق ؿقل  .ه مـ إصؾ أن يَتدي مسٚؾر بَّٔؿرَ ُْ يُ  :ـ ؿٚلومْٓؿ مَ 

 دٚفُٜٔ.ا

ن إإذ  :ر ؾِف وجفَخ ذ بٚفَقل أَخ ـ أَ ومَ  . ؿقل اجلّٓقر أحقط: )ؿِٝ(

 م.زِ ِْ دفٔؾ اجلّٓقر ؽر سيح وٓ مُ 

ئؾ ظـ هذه دٚ ُش  ريض اهلل ظْٓام ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: ؾام تَقل دم أثر ابـ ظبٚس

 .أب افَٚشؿ   ُْٜش  :ؾَٚل

 اجبٜ.ْٜ وفٔسٝ وٌٚيٜ مٚ ؾٔف أهنٚ ُش ؾ ،ظذ ؾرض ثبقتف :ؿِٝ
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َْؾوأمٚ   ؿ فف دم هذا ادَٚم.ِ  َس ؾال يُ  ،ابـ ظبد افز ـ رمحف اهلل ـ اإلمجٚع َٕ

ؿ صالتف أم تِ هؾ يُ  ؟ؿ فق صذ ادَٔؿ خِػ ادسٚؾرُْ مٚ احلُ  :244س

 َك؟يَ 

 فبٚتٍٚق افًِامء: ٕن ؾرض ،ِزمف اإلمتٚمإذا صذ ادَٔؿ خِػ ادسٚؾر يَ  ج:

 اإلمتٚم.

 اإلمجٚع ظذ هذا.  -وؽرمهٚ ...ابـ ؿدامٜو ابـ ادْذر ؾ ََ وؿد َٕ 

أن يَقل ظَٛ  -ستحٛ فإلمٚم إذا ـٚن ظذ شٍر وصذ بٚدَّٔغويُ 

 فثبقت ذفؽ ظـ رشقل اهلل  (رٍْ َش  قا صالتُؿ ؾٕ٘ٚ ؿقمٌ متِ أَ )تسِّٔف: 

 .ريض اهلل ظْٓاموظـ ابـ ظّر 

 ؾٖهيام أحؼ بٚإلمٚمٜ؟ ،إذا اجتّع مَٔؿ ومسٚؾر :245س

  .ذيىٜ أن يُقن هق إحٍظ وإؾَف ،ادَٔؿ أحؼج:

 ػ.وْ ؾٓق إَ  ،ؾ٘ذا ـٚن ادسٚؾر أحٍظ مْف أو أؾَف مْف

ُٝ وبًد إذان َذ  ،افًك وإٔٚ دم بِدي ن ظع  ذ  أَ  :246س دم افسٍر إػ  ظ

 افًك دم افىريؼ أربع رـًٚت أم رـًتغ؟ صع، أُ افَٚهرة مثاًل 

 .دم ادسٖفٜ خالف بغ افًِامء ج:

َٝ  -واهلل أظِؿ -جحوافرا  َٝ ؿد َذ  هق إٔؽ مٚ دم دم افسٍر ووؿٝ  ظ

 .ؾٕ٘ؽ تهِٔٓٚ رـًتغ)مَهقرة( ،رجافهالة مل خَي 
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: تؿ هذه افهالةصالة دم افسٍر ووصِٝ إػ بِدك ؾٕ٘ؽ تُ  ؾ  َه وإذا مل تُ  

 وهل افسٍر. ،ظِٜ افَك ؿد ذهبٝ ٕن

هِٔٓٚ تٚمٜ صالة دم احلرض، وتذـرهٚ دم افسٍر، ؾٓؾ ي ِز ـ َٕ مَ  :247س

 أو مَهقرة؟

 يهِٔٓٚ تٚمٜ. ج:

ُٝ  شٚؾرُت  :248س  ،صالة اجلًّٜ وإٔٚ دم افىريؼوؿٝ  يقم اجلًّٜ، ؾْزف

 ؾٓؾ جيقز يل أن أمجع افًك بًد صالة اجلًّٜ مجع تَديؿ؟

 وٓ دفٔؾ يًّْف. ،جيقز ذفؽ ج:

 هؾ صالة اجلامظٜ واجبٜ ظذ ادسٚؾر؟ :249س

 فٔسٝ واجبٜ. ج:

صذ رشقل »، ؿٚل: ريض اهلل ظْٓام ابـ ظبٚسٞ مٚ صحٜ حدي: 251س

ًً  اهلل   .شوٓ شٍر ٚ بٚدديْٜ، دم ؽر خقفافيٓر وافًك مجٔ

  ُٝ َ  :اشًًٔد  ؿٚل أبق افزبر: ؾسٖف ُٝ  !ؾ ذفؽ؟ًَ ؾَ  مِل ابـ ظبٚس ـام  ؾَٚل: شٖف

 ؟شا مـ أمتفج أحًد رِ أراد أن ٓ حُيْ »ْل، ؾَٚل: شٖفتَ 

 .(صحٔحف) دمأخرجف مسِؿ  هذا حديٞ صحٔح،  ج:

 تخذ ظٚدة إذا، وٓ يُ احلديٞ ظذ افرضورات ادِحٜ جد   هذا َك َْ فُـ يُ 

 فٔس هق إصؾ.



 تذكري املؤمنني بفتاوى املصلني   

 

019   

 

 مل وإن احلرض، دم افهالتغ بغ اجلّع جقاز افٍَف مـ ؾٍٔف ؿٚل ابـ بىٚل: 

 .مىر يُـ

 صٚحبف بف جرَ حُيْ  فًذر ذفؽ ـٚن إذا افًِامء مـ ضٚئٍٜ ذفؽ أجٚز وؿد 

 بٖس ٓ: شريـ ابـ ؿٚل :ثٚبٝ أب بـ حبٔٛ ىوَ رَ  مٚ ظذ ظِٔف، وينؼ

 يتخذه مل مٚ ،ءر أو حٚجٜ ـٕٚٝ إذا احلرض دم افهالتغ بغ بٚجلّع

 .ظٚدة

 بٖس ٓ: ادجّقظٜ دم أصٓٛ وؿٚل .افرمحـ ظبد بـ ربًٜٔ ذفؽ وأجٚز 

 افهالة ـٕٚٝ وإن مرض، وٓ مىر بٌر احلرض دم افهالتغ بغ بٚجلّع

 .أؾوؾ افقؿٝ أول

 ئًد ٕفؾ٘ افيٓر، وؿٝ أول افًك صذ ـمَ : مٚفؽ ظـ وهٛ ابـ وروى 

 .اشتحبًٚبٚ :افقؿٝ دم دام مٚ

 رـًٚت أربع بَدر افزوال بًد صذ إٔف ذفؽ ومًْك: أصحٚبف بًض ؿٚل 

 . فِيٓر

 رآِخ  إػ افيٓر بتٖخر بٖس ٓ إٔف -نقنادٚجِ  ابـ ظـ ازق  ادَ  ابـ رـَ وذَ 

 .بْٔٓام عّْ واجَل  وؿتٓٚ، ولأ إػ افًك وتَديؿ وؿتٓٚ،

: ظبٚس ابـ ؿٚل ؿد أفٔس: ؾَٚل احلديٞ هذا ظـ حْبؾ بـ أمحد شئؾ وؿد 

 !؟ (أمتف جرِ حُيْ  فئال)

 . افهالتغ بغ عّْ فَِج  فِّريض رخهٜ احلديٞ وهذا 
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وافًك  افيٓر بغ عمَجَ  ،ظَِف ظذ َِٛ ٌْ يُ  أن ادريض خٚف إذا: مٚفؽ وؿٚل

ؾٖمٚ إن ـٚن اجلّع  .دٌرب وافًنٚء ظْد افٌروبع بغ اظْد افزوال، ومَجَ 

َٔ َِ ٌْ يُ  أن َش ومل خَيْ  أرؾؼ بف وشط وؿٝ افيٓر  جّع بْٔٓام دمٛ ظذ ظَِف، ؾِ

 .وظْد ؽٔبقبٜ افنٍؼ

 .فندة ذفؽ ظِٔف :ػ بٚجلّع مـ ادسٚؾر وؽرهوْ ؿٚل مٚفؽ: وادريض أَ  

 .ّع ادريضوؿٚل افِٔٞ: جَي  

وػ ُٕ ر وؿٝ اآِخ  ظْده دم :ض ـجّع ادسٚؾرّع ادريوؿٚل أبق حٍْٜٔ: جَي  

  .ع ظْده بحٚلَّ ؾال جُيْ ادىر  ؾٖمٚ دم .وأول وؿٝ افثٕٜٚٔ

 .(1)ّع ادريض بغ افهالتغ: ٓ جَي لوؿٚل افنٚؾً

 (تذـر ادٗمْغ بٍتٚوى ادهِغ)تؿ ـتٚب 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .(071/ 2) بىٚل ٓبـ ي(افبخٚر صحٔح ذح) ( 1)
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 أبرز ادراجع

دهٚ يىٔؾ رَسْ  ،أبحٚث ـثرةو مراجع ؿد اشتٍدت دم هذه افرشٚفٜ مـ

 .افَٚرئغ وافَٚرئٚتظذ ؼ ُن ويَ  ،افقرؿٚت

 :بًض افْامذج مـ هذه إبحٚث ؿفُٔإو 

 براهٔؿ اجلٚبري.إأمحد بـ  (، فِنٔخ/جٚمع أحُٚم صالة اإلمٚم) -

 يقشػ بـ رجٛ. /فِنٔخ (ٝ إٓتبٚه ٕحُٚم ادسبقق دم افهالةٍْ فَ )-

 /فِنٔخ  ( امظٜ افثٕٜٚٔ دم ادسجد فًِّذوريـتبهر ادهِغ بحُؿ اجل) -

 مرد.بـ حمّد 

 صٚبر بـ محٚد. /فِنٔخ (جٚمع أحُٚم افًّؾ دم افهالة) -

بدر بـ  /فِنٔخ ؟(ـِٓٚ حرم ؾوؾ افهالة دم ادسجد احلرام، وهؾ مُٜ) -

 رجٛ.

 ظبد افرمحـ افَٚيض. /فِنٔخ (أوضح افبٔٚن دم افَراءة خِػ اإلمٚم) -

 .بـ افًزازي( فِنٔخ/ أمحد افْقاؾؾؾَف صالة ) -

 حمّد بـ ظٔد ادتقيل. /فِنٔخ (جِسٜ آشساحٜ) -

 رضٚ ادٌٚزي. /فِنٔخ (حُؿ رؾع إيدي دم دظٚء اجلًّٜ) -

 أيّـ افهٚوي. /فِنٔخ (إظالم إٕٚم بام جٚء دم اجلًّٜ مـ أحُٚم) -

 فِنٔخ أمحد افبديقي. (جٚمع أحُٚم ادسٚؾر) -
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 إشامظٔؾ.بـ تٚمر  /فِنٔخ إذا اجتّع دم يقٍم ظٔدان()افبٔٚن ؾٔام  -

ًَ د  وـؾ هذه إبحٚث ؿَ   .مهىٍك افًدوي /ثد  َح مٜ ادُ ال  م هلٚ صٔخْٚ اف

 ريٍل حٍيف اهلل.افى /ثد  َح فِنٔخ ادُ  (صٍٜ صالة افْبل ) *
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 اخلٚمتٜ

وجؾ جلًّف مـ أشئِٜ مع أجقبتل  هذا مٚ وؾَْل اهلل ظز

ـٕٚٝ صٍٜ افهالة  ، ؾٔام يتًِؼ بٖحُٚم افهالة، شقاءٓٚظِٔ

أو أحُٚم  ،أو أحُٚم اإلمٚم ،ذاهتٚ، أو افًّؾ دم افهالة

أو أحُٚم افَراءة خِػ  ،أو أحُٚم اجلامظٜ افثٕٜٚٔ ،ادسبقق

اإلمٚم، أو مٚ يتًِؼ بٚفسْـ افرواتٛ فِهالة، أو ؾوؾ افهالة 

أحُٚم  و، أٜ، أو أحُٚم صالة اجلًّٜدم ادسٚجد افثالث

 .ؽر ذفؽ مـ مبٚحٞ متًَِٜ بٚفهالةو ...ادسٚؾر

سٓؾ ظذ افَراء فَٔ  :دم شٗال وجقاب ّٔسةٓٚ موجًِتُ  

 آضالع ظِٔٓٚ وآشتٍٚدة مْٓٚ بهقرة أرسع.

َٚج ـ ؿرأ هذه افرشٚفٜ إذا وَ وأضِٛ مـ ـؾ مَ  ًً  -د ؾٔٓٚ ظِاًم ٕٚؾ

هذا  يلؾِٔهقب  ، وإذا وجد ؾٍٔٓٚ خِاًل ٚيدظق دـ شىرهأن 

 اخلِؾ.
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ـٚن دم هذه إشئِٜ وإجقبٜ مـ مٚ  :ودم افْٓٚيٜ أؿقل

صقاب ؾّـ اهلل وحده، ومٚ ـٚن مـ خىٖ أو شٓق أو ٕسٔٚن 

  .ؾّْل ومـ افنٔىٚن

 .واحلّد هلل رب افًٚدغ

 ك ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وصحبفٚرِ ؿ وبَ ِ  افِٓؿ وَش  ؾ  وَص  

 .أمجًغ

 ـ حمّقد آل رجٛأمحد ب /وـتبف ببْٕٚف: افبٚحٞ

 .صٍر فًٚم أفػ وأربًاِمئٜ وأربًغ مـ هجرة افْبل  29

 م(.2108ـ ٕقؾّزـ 7ادقاؾؼ طٓر يقم إربًٚء )

 بّديْٜ ادْهقرة ـ دؿِٜٓٔ ـ مك

 10552537621واتس:    10120263228هٚتػ: 

 

 


